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Zasięg kolportażu: województwo podkarpackie oraz obrzeża województw świę-
tokrzyskiego (powiaty: opatowski, sandomierski, staszowski, ostrowiecki) i małopol-
skiego (powiaty: gorlicki i nowosądecki). 

Stałe dodatki i wkładki: poniedziałek – dodatek sportowy „Stadion”, dodatek 
„Regiopraca”, wtorek – dodatek motoryzacyjny „Regiomoto”, środa – dodatek „Regio-
dom”, który dotyczy nieruchomości, piątek – Magazyn „Nowin”, dodatek „Nowiny 
Weekend” i dodatek telewizyjny.  

HISTORIA 

Pierwszy numer gazety ukazał się w Rzeszowie 15 września 1949 r. Gazeta 
powstała na bazie ukazującej się w Rzeszowie w okresie od lipca 1947 r. do 
września 1949 r. „Rzeszowskiej Trybuny Robotniczej”, która była mutacją 
Trybuny Robotniczej w Katowicach1. Początkowo gazeta miała tytuł „Nowiny 

 
1 Z. Sokół, „Nowiny” – gazeta codzienna w Rzeszowie [w:] Media regionalne. Sukcesy i po-

rażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Fuman, Kielce 2008, s. 61.  
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Rzeszowskie”, który od 1975 r. został zmieniony na „Nowiny”. W okresie PRL 
dziennik był wydawany przez Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe RSW  
Prasa-Książka-Ruch2. Gazeta swoim zasięgiem obejmowała obszar Polski po-
łudniowo-wschodniej (po reformie administracyjnej w 1975 r. były to cztery 
województwa: rzeszowskie, przemyskie, krośnieńskie i tarnobrzeskie)3. W okre-
sie PRL „Nowiny” były jedyną gazetą codzienną wydawaną na terenie obecne-
go woj. podkarpackiego4. 

W czasach PRL „Nowiny” były organem Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W roku 1949, według założeń pro-
gramowych, „Nowiny” miały być przyjacielem, informatorem i doradcą ludzi 
pracy. Jednocześnie jako organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej miały 
stanowić oręż partii w walce o budowę fundamentu socjalistycznego.  Gazeta 
była oceniana w czasie wojewódzkich konferencji partii, a także w czasie po-
siedzeń plenarnych KW PZPR5. Fakt, że była organem prasowym PZPR, był 
widoczny w tytule pisma. W okresie od 1949 do 1975 r. podtytuł dziennika 
brzmiał „Organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR”, a następnie „Dziennik 
PZPR”. Od numeru 101. gazety w winiecie tytułowej widniało hasło: „Prole-
tariusze wszystkich krajów łączcie się”6. Hasło to zniknęło z winiety „Nowin” 
29 stycznia 1990 r., po rozwiązaniu PZPR7.  

W pierwszym okresie (do roku 1956) „Nowiny” ukazywały się siedem razy 
w tygodniu. Później liczbę wydań zmniejszono do sześciu, a po roku 1975 
gazeta była wydawana pięć razy w tygodniu. Siedziba redakcji mieściła się  
w Rzeszowie, a od roku 1950 zaczęły powstawać oddziały terenowe (1950 r.  
– Przemyśl i Krosno, 1954 r. – Dębica, 1960 r. – Mielec, Stalowa Wola, Tar-
nobrzeg)8. 

„Nowiny” w czasach PRL miały wielu redaktorów naczelnych. W ciągu 
kilku pierwszych lat funkcjonowania gazety do zmian na stanowisku redakto-
ra naczelnego dochodziło dosyć często. W okresie PRL redakcją kierowali 
następujący redaktorzy naczelni: 

 
2 P. Kuca, Wizerunek polityków i ugrupowań politycznych w Gazecie Codziennej „Nowiny” 

w latach 1990–2005, Rzeszów 2010, s. 23. 
3 Tamże, s. 25.  
4 Cyt. za: K. Rosiński, Orkla Media – 10 lat w Polsce, Warszawa 2002, s. 49. 
5 P. Kuca, dz. cyt., s. 24. 
6 Z. Sokół, dz. cyt., s. 65. 
7 P. Kuca, dz. cyt., s. 27. 
8 Tamże, s. 25. 
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− Tadeusz Sołtan – pierwszy redaktor naczelny „Nowin Rzeszowskich”, ab-
solwent filozofii. Kierował redakcją do lutego 1950 r. 

− Marian Wawrzycki – z wykształcenia technik-chemik, wcześniej pracował 
w katowickiej „Trybunie Robotniczej”. Był redaktorem naczelnym gazety 
niezbyt długo, bo do sierpnia 1951. 

− Henryk Arasimowicz – kierował pracami dziennika do sierpnia 1952 r. 
Pracował wcześniej jako redaktor w „Chłopskiej Drodze”9. 

− Ignacy Wirski – objął stanowisko redaktora naczelnego od października 
1954 r., wcześniej pracował w gazecie jako sekretarz redakcji i zastępca re-
daktora naczelnego. Do Rzeszowa przyjechał z Bydgoszczy. 

− Ireneusz Jelonek – został szefem redakcji w 1956 r. 
− Edmund Głombikowski – zaczął kierować redakcją od 1 maja 1957 r. 

Wcześniej był szeregowym pracownikiem dziennika. Do Rzeszowa przyje-
chał z Gdańska. 

− Stanisław Goleń – objął stanowisko redaktora naczelnego w kwietniu 1960 r. 
Za jego kadencji został uruchomiony dodatek społeczno-kulturalny „Wid-
nokrąg”. 

− Henryk Pasławski – w historii gazety najdłużej zajmował stanowisko re-
daktora naczelnego. Objął je w 1966 r., a gazetą kierował do stycznia 1990 r. 
Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w roku 1956 wstąpił do 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej10. W roku 1990 przeszedł na 
emeryturę. 
Pierwszy numer „Nowin” w 1949 r. ukazał się w nakładzie 8 100 egzem-

plarzy i został sprzedany w Rzeszowie. W następnym okresie gazeta powoli 
zdobywała czytelników. W trzech pierwszych miesiącach 1949 r. nakład „No-
win Rzeszowskich” wynosił średnio po 53,7 tys. egzemplarzy. Rok później był 
na poziomie 61 tys. egzemplarzy. Następne w latach 1954–1955 spadł do ok. 
50 tys. egzemplarzy. W roku 1956 nakład wzrósł do 70–75 tys. egzemplarzy11. 
W następnych latach sprzedaż „Nowin” wzrastała. W roku 1968 nakład gazety 
wynosił już 132 tys. egzemplarzy. Cztery lata później, w roku 1972, wzrósł do 
169 tys., by w roku 1980 osiągnąć poziom 200 tys. egzemplarzy12. 

 
9 Zob. Poczet naczelnych „Nowin” w PRL-u, „Nowiny Jubileuszowe” 2009, nr 1, 15.09,  

s. 2–3. 
10 Zob. Poczet naczelnych „Nowin” w PRL-u, „Nowiny Jubileuszowe” 2009, nr 2, 16.09,  

s. 2–3.  
11 Cyt. za: Z. Sokół, dz. cyt., s. 69. 
12 P. Kuca, dz. cyt., s. 25. 
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ZMIANY WŁAŚCICIELSKIE W LATACH 1990–2013 

Przełomowym momentem dla „Nowin” stały się zmiany ustrojowe w 1989 r. 
Jedną z ich konsekwencji były także przekształcenia w funkcjonowaniu rynku 
mediów w Polsce. Dla „Nowin” oznaczało to zmiany zarówno o charakterze 
właścicielskim, jak i programowym. 

W styczniu 1990 r. „Nowiny” przestały być organem prasowym PZPR.  
W roku 1991 r. gazeta została sprywatyzowana. Jej właścicielem została spółka 
R-Press13. W chwili powstania spółka miała liczne grono udziałowców. Naj-
większym był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (30 proc. 
udziałów). Drugim pod względem wielkości udziałów był PSL „Solidarność” 
(25 proc.). Udziałowcami była także Spółka Dziennikarz, którą tworzyła grupa 
pracowników i dziennikarzy „Nowin”, i firma Editions Spotkania (po 20 proc.) 
oraz dwie osoby fizyczne: Jan Kopka (3 proc. udziałów) i Andrzej Przybyło  
(2 proc. udziałów)14. 

W latach późniejszych zmieniał się zarówno skład udziałowców spółki 
wydającej „Nowiny”, jak i proporcje udziałów między nimi. Ważną datą  
z punktu widzenia gazety był roku 1993, kiedy jednym z udziałowców „No-
win” został norweski koncern Orkla Press International, któremu swoje 
udziały w spółce sprzedał J. Kopka. W kolejnych latach Orkla zwiększała 
swoje udziały w spółce wydającej „Nowiny”. W 2001 r. stała się jej najwięk-
szym udziałowcem, odkupując udziały od Stronnictwa Konserwatywno-
Ludowego. W roku 2001 Orkla posiadała 65 proc. udziałów w spółce, a wła-
ścicielem 35 proc. był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.  
W roku 2005 jedynym właścicielem „Nowin” została Orkla, kupując udziały 
od „Solidarności”, która zdecydowała się je sprzedać, ponieważ uznała, że 
jako udziałowiec mniejszościowy ma coraz mniejszy wpływ na kierunek 
rozwoju gazety. Ponadto plany inwestycyjne przedstawione przez Orklę 
wymagałyby od związku zaangażowania dodatkowych funduszy15. W 2006 r. 
„Nowiny” ponownie zmieniły właściciela. Grupę Orkla Media kupił brytyjski 
fundusz inwestycyjny Mecom, który został jednocześnie m.in. właścicielem 
„Nowin”16. Gazety należące do Mecomu były wydawane przez grupę Media 

 
13 Tamże, s. 29. 
14 Tamże, s. 33–34. 
15 Tamże, s. 38 i 41–42. 
16 P. Kuca, „Nowiny” w opinii podkarpackich polityków [w:] Media regionalne. Sukcesy i po-

rażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Kielce 2008, s. 91. 
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Regionalne. W październiku 2013 r. Mecom sprzedał Media Regionalne 
grupie Polskapresse17, która w ten sposób została też właścicielem Gazety 
Codziennej „Nowiny”. 

Skład udziałowców spółki R-Press, wydawcy Gazety Codziennej „Nowi-
ny”, i posiadane przez nich udziały w latach 1991–2004 prezentuje poniższa 
tabela. 

Tabela 1. Udziałowcy spółki R-Press w latach 1991–2004 

UDZIAŁOWCY 1991 1991 1991 1993 1993 2001 2004 

NSZZ 
„Solidarność” 

30 40 100 140 140 140  140 

PSL-„S”  
(SLCh, SKL)

25 35 93 135 110 0  0 

S-ka Dziennikarz 20 30 65 65 48 48  48 

Editons Spotkania 20 20 50 0 0 0  0 

Jan Kopka 3 23 52 0 0 0  0 

Andrzej Przybyło 2 2 0 0 0 0  0 

Westa 0 0 40 0 0 0  0 

Orkla Press Polska 0 0 0 60 102 212  212 

razem 100 150 400 400 400 400  400 

Źródło: Dane ZR NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie opublikowane w: P. Kuca, Wizerunek poli-
tyków i ugrupowań politycznych w Gazecie Codziennej „Nowiny” w latach 1990–2005, Rzeszów 
2010, s. 41. 

Po roku 1990 „Nowiny” były kierowane przez liczne grono redaktorów 
naczelnych. Niekiedy zmiany na tym stanowisku były dokonywane w dosyć 
krótkich odstępach czasu. Pracami redakcji kierowały następujące osoby: 
− Jan Filipowicz – redaktor naczelny od stycznia 1990 r., kiedy został wybra-

ny na to stanowisko przez zespół redakcyjny. Redakcją przestał kierować 
we wrześniu 1990 r. 

− Jan Andrzej Stepek – redaktor naczelny od września 1990 r. do marca 
1993 r. 

− Jan Musiał – kierował redakcją w okresie od marca 1993 do lipca 1994 r. 
 

17 http://www.mediaregionalne.pl/historia/Menu03,19,4 [stan na 30.01.2013]. 
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− Piotr Świder – pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Nowin” po Janie 
Musiale. Wcześniej był zastępcą redaktora naczelnego18. 

− Dr hab. Ryszard Terlecki – kierował „Nowinami” w okresie od kwietnia 
1996 r. do września 1998 r. 

− Tadeusz Zbigniew Drzewicki – kierował gazetą do końca 1998 roku. 
− Wojciech Duda – redaktor naczelny od maja 1999 r. Pracował na tym sta-

nowisku do października 2000 r. W tym czasie w gazecie doszło do zmian 
(m.in. wprowadzono zmiany w szacie graficznej, zmniejszono format do 
41 x 32 cm). 

− Jarosław A. Szczepański – redaktor naczelny w okresie: listopad 2000 – 
wrzesień 2001. 

− Dariusz Dziopak – kierował redakcją w okresie: październik 2001 – czer-
wiec 2003. 

− Janusz Pawlak – szef redakcji w okresie: od maja 2003 r. do czerwca 2006 r. 
− Stanisław Sowa – następca J. Pawlaka na stanowisku redaktora naczelnego 

„Nowin”. Kieruje redakcją do dzisiaj19. 
W roku 1990 średni miesięczny nakład „Nowin” był szacowany na po-

ziomie ok. 88 tys. egzemplarzy, a średnia sprzedaż egzemplarzowa wynosiła 
ok. 82,4 tys. W kolejnych dwóch latach sprzedaż gazety rosła. W 1991 r. śred-
nia miesięczna sprzedaż egzemplarzowa wyniosła ok. 91,2 tys. W 1992 r. była 
szacowana na poziomie ok. 100 tys. egzemplarzy20.  

W następnych latach, mimo pojawienia się konkurencyjnych tytułów, ga-
zeta zachowała dominującą pozycję na rynku regionalnym, ale jej sprzedaż 
była mniejsza. Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że  
w trzech ostatnich miesiącach 1994 r. „Nowiny” sprzedawały się średnio na 
poziomie nieco przekraczającym 65,4 tys. egzemplarzy. Rok później średnia 
sprzedaż niewiele przekraczała 50 tys. egzemplarzy21. W następnych latach, 
mimo niewielkich wahnięć między poszczególnymi latami, w poziomie sprze-
daży „Nowin” widoczna jest tendencja malejąca. Sprzedaż gazety w latach 
2004–2013 przedstawia wykres 1. 

 
18 Z. Sokół, Rzeszów – ośrodkiem wydawniczo-prasowym (1989–1997) [w:] Media re-

gionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym, red. W. Furman, K. Wolny, Rzeszów 
1998, s. 77. 

19 P. Kuca, Wizerunek…., s. 94–96. 
20 Tamże, s. 48–49.  
21 http://www.zkdp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487&Itemid=75

&lang=pl [stan na 28.01.2014]. 
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W czerwcu 2004 r. Walne Zgromadzenie Wspólników spółki R-Press 
przyjęło linię programową „Nowin”. Zapisano w niej, że „Nowiny” są gazetą 
niezależną od organizacji politycznych, która ma mieć zarówno charakter 
informacyjny, jak i opiniotwórczy, odwoływać się do czytelnika, który jest 
silnie związany z miejscem zamieszkania i ma być rzecznikiem mieszkańców 
regionu. Gazeta przez publikacje ma sprzyjać kształtowaniu postaw patrio-
tycznych, z szacunkiem ma się odnosić do takich wartości, jak wiara i rodzina. 
Zgodnie z zapisami dokumentu cechą „Nowin” jest obiektywizm, dziennik ma 
pokazywać postawy godne podziwu i naśladowania. Gazeta ma działać w inte-
resie czytelnika, jest redagowana z jego punktu widzenia, a jej celem jest po-
głębianie wiedzy o rzeczywistości. W założeniach linii programowej zapisano 
także, że dziennik nie będzie epatował bez potrzeby wydarzeniami skrajnie 
drastycznymi, patologicznymi, nie będzie też zamieszczał treści pornograficz-
nych i reklam usług erotycznych24.       

W roku 2004 w redakcji zaczęły obowiązywać reguły dotyczące „pieczęci 
marki”, której podstawowym założeniem było to, że gazeta ma być jak dobry 
sąsiad. Zaznaczono, że „Nowiny” są niezależnym politycznie dziennikiem 
regionalnym, który jest adresowany do mieszkańców województwa podkar-
packiego. Gazeta ma informować o tym, co jest ważne i ciekawe, ma umożli-
wiać wymianę opinii. Redakcja miała podejmować działania interwencyjne  
w ważnych sprawach dla mieszkańców regionu. Miała też doradzać i pomagać 
swoim czytelnikom25. 

W kolejnych latach strategia „Nowin” podlegała modyfikacjom. Prócz lo-
kalności głównym jej motywem stała się użyteczność. We wrześniu 2007 r. na 
łamach gazety pojawiła się codzienna rubryka „Pomagamy” zawierająca mate-
riały interwencyjne i porady. Redakcja zwiększała też zaangażowanie w spra-
wy lokalnych społeczności. Działania prowadzone pod hasłem „Mała Ojczy-
zna – wielka sprawa” miały pokazywać, że gazeta nie tylko pisze o różnych 
wydarzeniach, ale też działa, chce coś zmieniać. W tym obszarze podejmowa-
ła m.in. akcje „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczne drogi Podkarpacia”. Stałym 
elementem strategii „Nowin” jest wspieranie rozwoju woj. podkarpackiego, 
walka o żywotne interesy regionu, najważniejsze regionalne inwestycje (m.in. 
przyznawanie środków unijnych, budowa autostrady A4, trasy S19). Do misji 
gazety należy też pokazywanie walorów małej ojczyzny (publikacje w ramach 
cykli: „Szlakiem cudów Podkarpacia”, „Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu”), 

 
24 Tamże, s. 98–99. 
25 Informacje uzyskane w redakcji Gazety Codziennej „Nowiny”. 
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integrowanie lokalnych środowisk (plebiscyty na sportowca, lekarza, nauczy-
ciela, strażaka), a także promocja podkarpackiego biznesu (konkurs „Nasze 
Dobre Podkarpackie”)26. 

STRUKTURA REDAKCJI W ROKU 2013 

Według danych uzyskanych w redakcji Gazety Codziennej „Nowiny”  
w końcu 2013 roku w redakcji na etatach było zatrudnionych 34 dziennikarzy. 
Gazeta miała też ok. 30 stałych współpracowników. Redakcja funkcjonowała 
w ramach następującej struktury: dział regionalny, dział miejski, dział publicy-
styki, dział sportowy, dział graficzny, dział online i dział marketingu27. Kie-
rownictwo redakcji składało się z sześciu osób. W jego skład wchodzili: Stani-
sław Sowa, redaktor naczelny; Dariusz Dziopak, zastępca redaktora naczelne-
go, szef działu publicystyki; Iwona Adamek, wydawca; Jerzy Leniart, wydawca; 
Waldemar Trawka, wydawca, szef działu regionalnego; Joanna Borowiec, se-
kretarz, redaktor wydań specjalnych28. 

Notki biograficzne członków kierownictwa „Nowin” i szefów poszczegól-
nych działów redakcyjnych zostały przedstawione poniżej29. 

Stanisław Sowa – redaktor naczelny. Ukończył Wydział Prawa i Admi-
nistracji UMCS. W dziennikarstwie od 1990 r. Najpierw jako redaktor dzia- 
łu depesz i reporter miejski w „Dzienniku Obywatelskim A-Z”. W kolej- 
nych latach publicysta, szef działu informacji i sekretarz redakcji „Nowin”.  
W latach 1999–2003 redaktor naczelny „Dziennika Wschodniego” w Lubli-
nie. Od 2003 r. zastępca redaktora naczelnego, a od 2006 r. redaktor naczel-
ny „Nowin”. 

Dariusz Dziopak – zastępca redaktora naczelnego, kierownik działu pu-
blicystyki. Jako redaktor centralny koordynuje współpracę pomiędzy redakto-
rami wydań magazynowych w grupie prasowej Media Regionalne (9 tytułów). 
Z wykształcenia historyk (szkoła średnia o profilu plastycznym). Pracował 
m.in. jako nauczyciel, pracownik oświatowy w muzeum, montażysta – grafik 
w wydawnictwie. Przygodę z dziennikarstwem zaczynał w dzienniku „A-Z”. 

 
26 Informacje uzyskane w redakcji Gazety Codziennej „Nowiny”. 
27 Gazeta Codzienna „Nowiny” 2013, nr 250, 30.12, s. 24. 
28 http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=REDAKCJA. 
29 Notki biograficzne zostały przygotowane na podstawie danych przekazanych przez re-

dakcję Gazety Codziennej „Nowiny”. 
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W 1997 r. roku dołączył do ekipy tworzącej dziennik „SuperNowości”, gdzie 
pełnił m.in. funkcje sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego. Od 
1999 roku w „Nowinach”. Tu pełnił m.in. funkcję sekretarza redakcji, a w la-
tach 2001–2003 redaktora naczelnego. 

Jerzy Leniart – redaktor/wydawca. Studia magisterskie w Instytucie Na-
uk Politycznych UJ – specjalność dziennikarstwo. Od 1988 roku w „Nowi-
nach”. Zaczynał jako współpracownik, potem stażysta. Przeszedł różne 
szczeble zawodowe – pracownik działu miejskiego, kierownik działu miej-
skiego i informacji, sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego. Obec-
nie – wydawca. 

Iwona Adamek – redaktor/wydawca. Z wykształcenia socjolog. W „No-
winach” od prawie 19 lat. Przeszła karierę od „terminatora” do redaktora. Była 
kierownikiem działu informacji i zastępcą sekretarza redakcji. Następnie do-
łączyła do grona redaktorów/wydawców gazety. 

Waldemar Trawka – redaktor/wydawca, szef działu regionalnego. W branży 
medialnej od 1997 roku. Przygodę z mediami rozpoczął w rzeszowskim 
dzienniku „SuperNowości” od działu informacji, którym później kierował. Był 
tam też zastępcą redaktora naczelnego. Po 7 latach współtworzył nową rze-
szowską gazetę „Dzień Rzeszowa”, w której był najpierw zastępcą, a potem 
redaktorem naczelnym. Od października 2005 r. w Gazecie Codziennej „No-
winy”. Początkowo jako szef działu reporterów, a obecnie szef działu regio-
nalnego i wydawca. 

Waldemar Mazgaj – kierownik działu sportowego od września 2006,  
a w okresie od maja do lipca 2012 także redaktor naczelny wortalu piłkarskie-
go regiofutbol.pl o tematyce Euro 2012. Absolwent fizyki na Uniwersytecie 
Rzeszowskim i studium dziennikarstwa. Dziennikarz sportowy z pasji – 
pierwsze artykuły publikował w prasie w wieku 17 lat. Ze sportem związany 
także czynnie – m.in. jako arbiter piłkarski prowadzący mecze ekstraklasy 
futsalu (halowej piłki nożnej). 

Dorota Wilk – kierownik działu miejskiego. Wykształcenie wyższe, AWF 
Kraków – turystyka i podyplomowe studia dziennikarskie UJ. Pracę w me-
diach zaczynała w tygodniku „Życie Podkarpackie”. Potem przez sześć lat 
pracowała w „Gazecie Wyborczej” w Rzeszowie, zajmowała się dziennikar-
stwem śledczym. W „Nowinach” od 2006 roku. Jest dziennikarzem sądowym, 
zajmuje się policją i prokuraturą, jest też szefem działu miejskiego. 

Jacek Łakomy – kierownik działu graficznego. Z „Nowinami” związany od 
maja 1992 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziale gra-
ficznym. 
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA REDAKCJI W ROKU 2013 

W ciągu 2013 r. redakcja Gazety Codziennej „Nowiny” prowadziła różne 
działania redakcyjne i akcje publicystyczne. Były to następujące inicjatywy 
(przedstawione poniżej działania redakcyjne i akcje publicystyczne zostały 
wskazane przez redakcję Gazety Codziennej „Nowiny”): 
− Konkurs Nasze Dobre Podkarpackie 2013 – cykliczna akcja polegająca na 

prezentacji i nagradzaniu zgłoszonych produktów i usług z terenu woj. 
podkarpackiego, nagrody w konkursie przyznaje kapituła, na zakończenie 
organizowana jest gala finałowa. 

− Złota Setka – ranking największych firm woj. podkarpackiego przygoto-
wywany we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie. 

− Złota Setka Gmin – ranking podkarpackich samorządów przygotowywany 
wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie. 

− Liderzy Regionu – prezentacja wyróżniających się podkarpackich firm i in-
stytucji. 

− Zdrowa Rodzina – czterostronicowy dodatek poradniczy przygotowywany 
wspólnie z placówkami medycznymi z woj. podkarpackiego. 

− Jesteśmy I klasa – akcja o charakterze konkursu, która ma aktywizować 
szkoły podstawowe (w jej ramach publikowanie specjalnego dodatku ze 
zdjęciami I klas szkół podstawowych z terenu woj. podkarpackiego, dla 
zwycięskich klas i nauczycieli fundowane są nagrody). 

− Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca roku, zakończony Galą Mi-
strzów Sportu. 

− Plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza – prezentacja kandydatek z woj. podkar-
packiego, które osiągają sukcesy w różnych obszarach, akcja ma charakter 
cykliczny, jest zakończona galą finałową i wręczeniem nagród. 

− Plebiscyt Najsympatyczniejsza Drużyna Podkarpacia (drużyny sportowe). 
− Plebiscyt Rolnik Roku. 
− Konkurs Złoty Żuraw – wyróżnienia dla branży nieruchomości za najlep-

sze inwestycje budowlane. 

Inne działania: 
− Ukradli nam Annę German – cykl publikacji, które przypominały rzeszow-

skie początki kariery piosenkarki. 
− Nie zabierajcie nam „janosikowego” – redakcja zaangażowała się w walkę  

o utrzymanie dopłat specjalnych dla województwa, które rząd zamierzał 
wstrzymać. 
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− Metamorfozy – cykl poradniczy (przemiany wizerunkowe z udziałem czy-
telników prowadzone pod okiem specjalistów). 

− Zdrowe odchudzanie – cykl poradniczy z udziałem czytelniczek i ekspertów. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

W ostatnich kilku latach redakcja Gazety Codziennej „Nowiny” i jej 
dziennikarze byli nagradzani za swoje publikacje. W latach 2010 i 2011 do 
wyróżnionych dziennikarzy należeli Andrzej Plęs i Dorota Mękarska. Zdobyli 
oni główne nagrody za najlepsze teksty drukowane w tygodniku „Angora”  
i przyznawane przez ten tygodnik (wybierano spośród najlepszych tekstów 
wyselekcjonowanych z gazet z całej Polski). Redakcja „Nowin” była nagradza-
na za okładki swoich wydań. „Nowiny” zdobyły nagrodę główną Grand Front 
w konkursie Izby Wydawców Prasy, w grupie gazety, za okładkę z 13 grudnia 
w 2011 r., a także wyróżnienie w tym samym konkursie, w grupie dzienniki 
regionalne, za okładkę z 1 czerwca w 2011 r.30 

 
 
 
 

 
30 Dane przekazane przez redakcję Gazety Codziennej „Nowiny”. 




