GALA WZOROWYCH

Podkarpackie na wzorowo

Podczas Gali w Rzeszowie uhonorowano
najlepsze samorządy i przedsiębiorstwa
Po raz pierwszy w rzeszowskim Hotelu Bristol spotkali
się na uroczystej Gali Wzorowych samorządowcy i biznesmeni z
Podkarpacia. Wspólnie świętowali przyznane im przez Kapitułę
nagrody, potwierdzające że ciężka praca po prostu przynosi efekty.
Pierwsza edycja Konkursu „Wzorowa Gmina” „Wzorowa Firma”
była okazją do przedstawienia nowatorskich rozwiązań, inwestycji
i projektów, jakie zrealizowano w ostatnim czasie w Województwie
Podkarpackim. To pierwsza w regionie impreza, na której
wręczano statuetki według nowego wzoru, opartego na motywach
mistrzów olimpijskich, którzy po zwycięstwie w górę podnoszą
flagę swojego kraju. Autorem pracy jest artysta rzeźbiarz Sławomir
Micek z Kielc. Nowatorskie były także certyfikaty przygotowane
przez grafika Dariusza Domagałę z firmy Xerwis.
Kapituła w skład, której weszli przedstawiciele
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla,
reprezentant Związku Powiatów Polskich – Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski oraz Dyrektor Konkursu Artur Świtoń oceniła
osiągnięcia 12-stu samorządów i 10-ciu przedsiębiorstw, dla
których istotne było współdziałanie z mieszkańcami, pomoc i
wsparcie przy organizacji imprez kulturalnych, finansowanie
sportu, zwalczanie bezrobocia, promocja turystyki czy
innowacyjne pomysły, gwarantujące sukces w biznesie. Istotna
była także jakoś usług świadczonych przez przedsiębiorców oraz
obsługa klientów w urzędach miast i gmin. Dokładnie
przeanalizowano również inwestycje zrealizowane przez
samorządy w ostatnich latach. Niemal każda gmina i wszystkie
miasta nominowane do tytułu „Wzorowa Gmina” chwaliły się
osiągnięciami w gospodarce, oświacie, ekologii i poprawie
bezpieczeństwa.
Galę rozpoczął uroczysty koncert przygotowany przez
Big Band Dobczyce, podczas którego zaprezentowano największe
przeboje polskiej i światowej muzyki filmowej. Gościom Gali
Wzorowych przypadł do gustu zwłaszcza hit lat 60-tych – „O mnie
się nie martw”. Przemawiając do zgromadzonych gości doradca
Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego – Dyrektor Michał
Łazarów stwierdził, wyrażając się w imieniu Starosty, że: „Cieszę
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się, że Wydawnictwo Europa Press Media wyszło z inicjatywą tak
prestiżowego plebiscytu. Służba dla rozwoju i na rzecz naszych
lokalnych społeczności jest powodem do wielkiej dumy i
satysfakcji. Dlatego ogromnie cieszę się wiedząc, że ta szczególnie
dobra i owocna praca została zauważona, ale co ważne także
godnie wyróżniona. To niezwykle istotne, abyśmy zawsze umieli
doceniać tych, którzy z ogromnym poświęceniem, nieraz również
kosztem życia osobistego, pracują na rzecz wspólnego dobra i
osiągają przy tym znakomite wyniki. Składam serdeczne
podziękowania wszystkim laureatom bez których nie byłoby
dzisiejszej uroczystości. Mam nadzieję, że za Państwa pozytywnym
przykładem podążą inni”.

Michał Łazarów doradca Starosty Rzeszowskiego gratulując laureatom
wspomniał, że wszyscy pracujemy na rzecz Podkarpacia
by zmienić niekorzystny dla nas wizerunek regionu jako Polski B
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

muzykę, tą którą lubię.” Najwyższy na Gali – co nikogo nie
zaskoczyło – był grający przed laty w koszykówkę Burmistrz Jasła
Ryszard Pabian. Nie było więc zaskoczeniem, że zarządzane przez
niego miasto jest sportowym wzorem dla wszystkich gmin
Regionu Podkarpackiego. „Inwestycja w sport i zaplecze
rekreacyjne to przede wszystkim zdrowie i możliwość
zagospodarowania czasu wolnego. Długo by opowiadać o tym co
zrobiliśmy, ale za najważniejsze uważam pobudzenie aktywności
wśród mieszkańców Jasła, do którego serdecznie zapraszam”.
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Tytuły „Wzorowa Gmina” otrzymały samorządy:
· Jedlicze – Lider Służby Zdrowia i Opieki Społecznej
· Gmina Dębica – Lider Kultury
· Gmina Sanok – Lider Infrastruktury Komunalnej
i Transportu Publicznego
· Fredropol – Lider Inwestycji
· Rymanów – Lider Oświaty
· Gmina Jarosław – Lider Ekologii
· Żurawica – Lider Bezpieczeństwa
· Ustrzyki Dolne – Lider Przedsiębiorczości
· Zarszyn – Lider Współpracy Zagranicznej
· Miasto Jasło – Lider Sportu
· Solina – Lider Turystyki
· Wzorowy Samorządowiec – Jan Omachel
Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz (na zdjęciu w środku) z dumą
fotografował się trzymając w rękach statuetkę i certyfikat Konkursu.
Na zdjęciu pozuje wspólnie z Dyrektorem Konkursu Arturem Świtoniem
oraz Doradcą Starosty Rzeszowskiego Michałem Łazarów
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Na scenie w Sali „Dużej Polskiej” Hotelu Bristol pięknych kobiet nie brakowało.
Jak zwykle ogromną klasę i piękny styl
pokazała Burmistrz Jedlicz Jolanta Urbanik (pierwsza z prawej).
Ale uwagę Panów przykuwała także nasza hostessa Ewelina
(na zdjęciu w czerwonej sukience)
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

To właśnie wielka radość i wzruszenie często
towarzyszyły samorządowcom odbierającym nagrodę. Dla wielu z
nich przyznane tytuły były dużym – ale pozytywnym
zaskoczeniem. Tak jak dla Burmistrz Jedlicz Jolanty Urbanik.
Zarządzana przez nią gmina została Liderem Służby Zdrowia i
Opieki Społecznej. „Chciałam podziękować Kapitule za
docenienie ciężkiej pracy wielu ludzi, którzy przyczynili się do tego,
aby właśnie w gminie Jedlicze powstał pierwszy na Podkarpaciu
ośrodek wsparcia. Nasz Dzienny Dom Opieki Medycznej w
Żarnowcu to prawdziwa perełka. Jest dedykowany przede
wszystkim seniorom, którzy po hospitalizacji potrzebują pomocy i
rehabilitacji”. Radości z otrzymanej nagrody nie krył
uśmiechnięty „od ucha do ucha” Wójt Gminy Jarosław Roman
Kałamarz: „Dziś to ja się czuję uhonorowany podwójnie, bo
dostałem na jednej Gali dwie rzeczy, za które chciałem bardzo
podziękować. Po pierwsze to nagroda „Wzorowa Gmina” za
inwestycje w ekologię, które od lat systematycznie w gminie
realizujemy – i po drugie to ta wspaniała orkiestra, bo grają

Zadowoleni z przyznanych tytułów byli także
przedsiębiorcy z Województwa Podkarpackiego.
Nagrody „Wzorowa Firma” otrzymali:
·
PZL Sędziszów S.A. –
Lider Przemysłu Lotniczego i Motoryzacji
·
Fabryka Firanek WISAN S.A. –
Lider Przemysłu Włókienniczego.
Dekoracje i Wyposażenie Wnętrz
·
Olimp Laboratories Sp. z o.o. –
Lider Farmacji
·
Hotel Arłamów S.A. –
Lider Turystyki
·
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Przemyślu –
Najlepszy Zakład Komunalny Województwa Podkarpackiego
·
P.P.U.H. „AKPIL” –
Lider Produkcji Maszyn Rolniczych
·
Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w
Rzeszowie Sp. z o.o. –
Lider Przemysłu Wydobywczego.
Najlepszy Zakład Produkcji Kruszywa
·
Cegielnia „Przecław” Z.P..U.H. –
Lider Budownictwa
·
P.H.U. „MATEO” –
Lider Przemysłu Spożywczego
·
Wzorowy Menadżer – Kazimierz Śnieżek –
Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Jasienicy Rosielnej
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Na zdjęciu od lewej: Artur Świtoń – Dyrektor Konkursu „Wzorowa Gmina”,
Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol, Michał Łazarów – Doradca Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego,
Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław, Bartosz Romowicz – Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
Wojciech Farbaniec- Burmistrz Rymanowa, Jolanta Urbanik – Burmistrz Jedlicz, Ryszard Pabian – Burmistrz Jasła,
Jan Omachel – Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn, Krzysztof Składowski – Wójt Gminy Żurawica,
Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina, Zdzisław Siwula – Zastępca Wójta Gminy Dębica

Laureaci Konkursu"Wzorowa Gmina"
Województwa Podkarpackiego

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian spoglądając na certyfikat mówił do Dyrektora Konkursu:
„To najpiękniejsza rzecz jaka w ostatnim czasie trafiła do mieszkańców naszego miasta”
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Z kolei Stanisław Cabaj, właściciel firmy „MATEO”
słynącej w całej Polsce z produkcji przepysznych pierogów
opowiadając o historii przedsiębiorstwa wspomniał o gustach
Polaków. „Pierogi z serem bez problemów schodzą w Polsce
centralnej, pierogi z mięsem w Wielkopolsce i na Śląsku, a pierogi
ruskie na Podkarpaciu i w województwach Polski wschodniej.
Chwalę się tutaj i z dumą trzymam przyznaną mi statuetkę, aby
wszystkim Państwu powiedzieć, że inwestując na Podkarpaciu
można z powodzeniem prowadzić biznes na całą Polskę a nawet
Europę”. Z pełną gracją – jak zawsze – o przyznaniu nagrody

Stanisław Cabaj właściciel firmy „MATEO” o pierogach wie niemal wszystko.
Na scenie dziękując za tytuł opowiadał wszystkim o zwyczajach
i gustach kulinarnych Polaków
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

opowiadała menadżer Hotelu Arłamów Joanna Dobrzańska.
Pełniąca funkcję dyrektora ds. sprzedaży i marketingu
podziękowała Kapitule za przyznanie tytułu „Wzorowa Firma”
dodając przy tym, że hotel to nie tylko budynek ale i bogata historia
z nim związana. „To właśnie tu, w Arłamowie przebywał
internowany w stanie wojennym przywódca Solidarności Lech
Wałęsa. Na naszych obiektach formę przed Mistrzostwami Świata
szlifowali polscy piłkarze. Teraz przed nami kolejne wyzwanie.
Chcemy bowiem, aby w Arłamowie wybudowano pierwszy w
Polsce sztuczny tor saneczkowy”. Tak naprawdę chwaleniu się na
scenie nie było końca. „Spółka Olimp jest prekursorem
wprowadzania na rynek polski nowych rozwiązań w suplementach
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diety. Systematycznie zwiększamy zatrudnienie, tylko w tym roku –
a przecież minęły dopiero 4 miesiące – zatrudniliśmy kolejne 60
osób” – mówił na Gali Wzorowych Dyrektor Ekonomiczny Olimp
Laboratories Henryk Cieśla.

Czy te oczy mogą kłamać? Ależ nie… Bo radości z przyznania nagrody nie mogła ukryć
Dyrektor ds. sprzedaży Hotelu Arłamów Joanna Dobrzańska
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Gala miała nowatorską oprawę. Fanfary dla laureatów
grał na żywo Big Band Dobczyce pod dyrekcją Ernesta Heksela.
Wszyscy laureaci przedstawieni zostali na dużym telebimie w
wersji filmowej, co można zobaczyć na stronach konkursu. Z Gali
zrealizowano bowiem obszerny materiał nakręcony przez
operatora obrazu Cezarego Chądzyńskiego. Kolejna edycja
Konkursu „Wzorowa Gmina” „Wzorowa Firma” w Województwie
Podkarpackim odbędzie się w 2020 roku.
Artur Świtoń

O osiągnięciach Olimp Laboratories, zwłaszcza o nowym magazynie i laboratorium
z dumą opowiadał Dyrektor Ekonomiczny spółki Henryk Cieśla
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem mediów regionalnych.
Relacje ukazały się m.in. w TVP 3 Rzeszów, TV Żurawica, Dzienniku „Nowiny”
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”
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Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Anioł – Właściciel P.P.U.H. „AKPIL”, Kazimierz Śnieżek – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej,
Grzegorz Tomasik – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji PZL Sędziszów S.A., Małgorzata Ossowska – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu,
Jarosław Banaczkowski Kierownik działu sprzedaży Fabryki Firanek WISAN S.A., Stanisław Cabaj – Właściciel PHU „MATEO”,
Piotr Majkut – Prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o.,Beata Wójcik – Właścicielka Cegielni „Przecław”,
Henryk Cieśla – Dyrektor Ekonomiczny Olimp Laboratories Sp. z o.o., Joanna Dobrzańska – Dyrektor ds. marketingu Hotel Arłamów S.A.

Laureaci Konkursu"Wzorowa Firma"
Województwa Podkarpackiego

