
Społecznicy roku i najlepsze organizacje pozarządowe 

W tym roku tytuł „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” trafił do trzech osób: 

Katarzyna Gołębiowska – Jarek z Chróściny Opolskiej, z zamiłowania społeczniczka, 

miłośniczka przyrody, rodziny i pracy na rzecz innych. Od ponad dekady zaangażowana 

społecznie. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Miłośników Chróściny. Dzięki swojej 

aktywnej działalności została zgłoszona do nagrody Człowieka Roku 2017 w plebiscycie 

Nowej Trybuny Opolskiej. Lista inicjatyw lokalnych, jakie zostały zrealizowane dzięki jej 

zaangażowaniu, jest długa i niezwykle imponująca. 

Halina Oster jest pedagogiem i animatorem kulturalno-oświatowym, zaangażowanym od 

ponad 20 lat w działalność na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zorganizowała ponad 50 obozów letnich i zimowisk dla dzieci i młodzieży. Działa społecznie 

na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych. W Ozimku prowadzi szkołę SuperBabci i 

SuperDziadka. W roku akademickim 2017/2018 zorganizowała i prowadziła Szkołę Dorosłego 

Człowieka w Opolu. 

Tomasz Golasz to prezes OSP Długomiłowice, od 2006 r. zaangażowany w działalność 

społeczną, także członek ,,Stowarzyszenia na rzecz wspierania rozwoju Długomiłowic – Nasze 

Jutro”. Założyciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Miejscu Odrzańskim, która pod jego 

kierownictwem odniosła liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Organizował 

liczne wyjazdy dla młodzieżowej drużyny pożarniczej, m.in. na zawody do Austrii i Czech. 

Inicjator akcji prewencyjnej o zasięgu wojewódzkim - ,,Nie dla czadu”. W 2017 r. otrzymał 

statuetkę Floriana w kategorii ,,Bezpieczeństwo” 

Wyróżnieni: 

Elwira Bury – od 45 lat jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, a od ponad 30 lat społecznie 
pełni funkcję prezesa Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.  
Henryk Derega - aktywny członek stowarzyszenia odnowy wsi ,,Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro”, 
artysta, rzeźbiarz ,malarz od wielu lat zaangażowany w życie kulturalne miejscowości. 
Iwona Gałązka - działaczka społeczna w dziedzinie obrony praw człowieka oraz prowadzenia edukacji 
równościowej i antydyskryminacyjnej, m.in.: przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, dyskryminacji 
w pracy tematyki stereotypów związanych z płcią 
Janina Rudawska - od 21 lat zaangażowana w działalność społeczną na rzecz walki z cukrzycą, prezes 
Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.  
Teresa Sokołowska - społecznie zaangażowana od 37 lat, działa na rzecz aktywizacji seniorów 
organizując m.in. wyjazdy na senioralne zawody sportowe, zwiedzanie ciekawych zakątków Opola i 
Opolszczyzny. 
 

Opolskie Niezapominajki, czyli najlepsze organizacje pozarządowe 

Opolska Niezapominajka 2017 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach  

 Opolski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża  
 
Super Opolska Niezapominajka: 

 Stowarzyszenie Opolskie Lamy 

 Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym 

 Fundacja Szansa dla Niewidomych 


