POZYTYWNY MIELCZANIN 2011 w kategorii SPOŁECZNIK
SPOŁECZNIK – nagrodzony prowadzi działalność społeczną indywidualnie lub w stowarzyszeniu lub
fundacji, podejmowane przez niego działania znajdują aprobatę mieszkańców, przynoszą wymierne
konkretne efekty odczuwane w Mielcu lub powiecie mieleckim, nagrodzonym może być działacz stowarzyszenia, wolontariusz, sponsor, fundator etc.

Kandydaci:
Bogusław Kołacz – prezes aktywnie działającego Stowarzyszenia NOWE ŻYCIE promującego życie bez alkoholu.
Anna Marek – komendant Hufca ZHP Mielec, aktywnej organizacji pozarządowej liczącej
ponad 300 członków w powiecie mieleckim.
Jolanta Witek - Cytat ze zgłoszenia: „Jest to wspaniała kobieta, która całe swoje życie poświęca chorym dzieciom, dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom z Domów dziecka z naszego powiatu.”
Franciszek Augustyn – prezes powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, niezwykle
aktywnej organizacji na terenie całego powiatu.
Kinga Bielec – działa w znanych w Mielcu: Fundacji SOS Życie, Stowarzyszeniu Kulturalnym j’Arte.
Izabela Piestrzyńska - Aktywnie działa w PZG w Mielcu, uczy języka Migowego w Medycznej
Szkole Policealnej w Mielcu, jest certyfikowanym tłumaczem języka migowego.

Adam Krawiec – działacz społeczny z Wadowic Górnych, pracuje wśród młodych mieszkańców tej gminy, prowadzi klub gier logicznych, animuje grupę wolontariacką, drugi raz organizuje lokalny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w swojej gminie.
POZYTYWNY MIELCZANIN w kategorii SPOŁECZNIK: Bogusław Kołacz
Jest człowiekiem oddanym sprawom ludzi będących w potrzebie, dla których los niejednokrotnie nie
był łaskawy. Potrafi poprzez swoją otwartość, przyjazność, opiekuńczość i wrodzony optymizm nawiązać bardzo szybki kontakt z każdym potrzebującym człowiekiem i poprzez swoje społeczne działania, jak organizowanie spotkań i obozów terapeutycznych, czy różnych zabaw bezalkoholowych.
Łączy ludzi którzy wymieniają się swoimi problemami, wzajemnie się wspierają. Poprzez te działania
nie tylko pomaga ludziom którzy wymagają bezpośredniej pomocy i wyciągniętej w każdej chwili pomocnej dłoni, ale ma bardzo duży pozytywny wpływ na poprawę życia tych osób, na poprawę wydajności pracy, jak również na nasze mikro i makro struktury, czyli… nas wszystkich.
Mowa o prezesie Stowarzyszenia Trzeźwościowego Nowe Życie, także działaczu związkowym, Bogusławie Kołaczu.

