
KANDYDACI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Nazwisko i imię kandydata  Dane podmiotu zgłaszającego Krótka charakterystyka kandydata 

Lp. KATEGORIA 1 : SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA 

1. ŻOLA EMILIA  Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „SOKÓŁ 1893” 

Mielec 

ul. Sękowskiego 1 

39-300 Mielec 

KRS 0000278729 

 

Kandydatka od ponad 40 lat związana jest z mieleckim sportem. Była 

florecistka, zawodniczka sekcji szermierczej, w latach 70-tych czołowa 

zawodniczka kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na polu 

krzewienia mieleckiej kultury, kontakty z ludźmi, pozwalają jej na 

wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy w pracy społecznej. Pani 

Emilia jest osobą pracowitą, od wielu lat działa aktywnie w PTG „Sokół 

1893”, gdzie już trzecią kadencję pełni funkcję wiceprezesa. Obecnie na 

emeryturze, całkowicie oddana jest pracy społecznej na rzecz środowiska 

lokalnego. Organizuje wiele masowych imprez dla dzieci  

i młodzieży, w tym między innymi zawody sportowe, festyny sportowo-

rekreacyjne, czy imprezy kulturalne. Zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem 

działalności grup zainteresowań, nie tylko młodzieży, ale i seniorów. Jest 

pomysłodawcą i inicjatorem wielu zadań. Zabiega o pozyskiwanie funduszy 

w tym z realizacji zadań publicznych na rozwój bazy lokalowej i stworzenie 

jak najlepszych warunków nie tylko dla sekcji sportowych stowarzyszenia, 

ale również dla korzystających z pomieszczeń budynku Sokolni w tym 

Mieleckiej Szkoły Sportowej Piłkarskie Nadzieje, UKS Szóstka i innych 

grup.  

Pani Emilia jest osobą komunikatywną chętnie współpracującą z różnymi 

organizacjami, instytucjami, szkołami, radami osiedlowymi w zakresie 

działań na rzecz środowiska. Współpracuje na bieżąco z Gminą Miejską 

Mielec, z Powiatem Mieleckim. Uczestniczyła jako członek w pracach 
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Komisji Konkursowej w 2018 i 2019 r. Pracowała także jako ekspert  

w ocenie projektów Podkarpackich Inicjatyw Obywatelskich FIO 2019. 

Brała udział w II i III Podkarpackim Forum obywatelskim. Uczestniczyła 

w wielu szkoleniach w tym nt. prawnych uwarunkowań dla organizacji 

pozarządowych.  

Była aktywnym członkiem Mieleckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego poprzedniej kadencji. Nabyła doświadczenie i orientację jak 

powinna pracować MRDPP i co należy zmienić w sferze współpracy  

z organizacjami pozarządowymi.  

Lp. KATEGORIA 2: POMOC SPOŁECZNA 

1. KROGULEC ALICJA  Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta, Koło Mieleckie  

ul. Sandomierska 19 

39-300 Mielec 

KRS 0000707160 

Pani Alicja od 2006 r. jest kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych 

mężczyzn im. Św. Brata Alberta. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Koła. 

W latach 2011, 2014 pełniła funkcję rzecznika osoby bezdomnej. 

Nominowana do nagrody w Plebiscycie na „Pozytywnego Mielczanina” 

2017. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Mielca 2017 za całokształt 

pracy na rzecz osób bezdomnych.  

W programie pracy MRDPP Kandydatka planuje podjąć współpracę  

z władzami samorządowymi w kooperacji z przedstawicielami innych 

organizacji pozarządowych, w celu lepszej komunikacji, rozwiązywania 

obustronnych problemów, zacieśnienia dotychczasowej współpracy oraz 

podniesienia rangi i znaczenia Organizacji Pozarządowych w realizacji 

zadań będących w gestii Gminy Miejskiej Mielec. 
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2. WYZGA DARIUSZ  Stowarzyszenie Mamy dla Was 

Czas 

ul. Kochanowskiego 5/37 

39-300 Mielec 

KRS 0000776548 

Pan Dariusz Wyzga posiada doświadczenie w działaniach na rzecz lokalnej 

społeczności będąc od 7 lat wolontariuszem projektu Szlachetna Paczka. 

Ponadto pomagał w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w udziale w 

spotkaniach z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Od 10 lat jest 

wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. 

W MRDPP chciałby podjąć tematy związane z pomocą dla osób 

opuszczających placówki pieczy zastępczej oraz mieszkania chronione. 

Ponadto będzie zajmował się tematyką aktywizacji seniorów. 

Najważniejszym działaniem będzie doprowadzenie do uchwalenia w 

Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stawek 

preferencyjnych wynajmu lokali będących w zarządzie Urzędu Miasta, jak 

i Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. 

Lp. KATEGORIA 3: EDUKACJA I KULTURA 

1. CHOJECKI JANUSZ  Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Mieleckiej im. Prof. Władysława 

Szafera w Mielcu 

ul. Jadernych 19 

39-300 Mielec  

KRS 0000183891 

Pan Janusz Chojecki posiada wieloletnie doświadczenie  

w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Od 4 lat pełni funkcję 

Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Wł. 

Szafera w Mielcu. Towarzystwo pod prezesurą Kandydata osiągnęło  

w kadencji 2015-2019 dynamikę rozwoju czterokrotnie przekraczającą tę z 

poprzedniej kadencji. Towarzystwo pod prezesurą Kandydata osiągnęło w 

kadencji 2015-2019 dynamikę rozwoju czterokrotnie przekraczającą tę z 

poprzedniej kadencji. Towarzystwo cieszy się dużym uznaniem nie tylko 

mieleckiego środowiska, ale także na Podkarpaciu, w innych miastach 

kraju, a także poza jego granicami promując wszędzie tam miasto Mielec 

oraz Ziemię Mielecką. O bogatej ofercie Towarzystwa zaświadcza także 
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ilość nowo przyjętych członków w ostatniej kadencji Zarządu wynosząca 

ponad 110 osób. 

 Kandydat jest absolwentem Mieleckiej Szkoły Liderów. Laureat plebiscytu 

KORSO „Najaktywniejszy Senior 2018”, laureat statuetki „DEDAL” 2018 

za całokształt osiągnięć w pracy oraz społecznym działaniu na rzecz 

mieleckiego lotnictwa i kultywowania jego tradycji.   

Był aktywnym członkiem Mieleckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego poprzedniej kadencji.   

2. BIELEC KINGA  Stowarzyszenie Kulturalne 

JARTE 

ul. Dworcowa 10/13 

39-300 Mielec 

KRS 0000215446 

Pani Kinga Bielec angażuje się w działalność Stowarzyszenia Kulturalnego 

JARTE od 15 lat. To wynik pasji związanej z animacją kultury, fotografią  

i odkrywaniem talentów wśród mieszkańców lokalnej społeczności. Pani 

Kinga zajmuje się organizacją projektów i warsztatów artystycznych, 

wystaw oraz imprez, w które angażuje ludzi w różnym wieku  

i z różnych środowisk. Realizuje postawione cele we współpracy z 

członkami JARTE oraz z partnerami spośród innych organizacji 

pozarządowych i instytucji.  

Działalność publiczna kandydatki wiąże się także z inicjowaniem i 

animowaniem zmian na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych 

na poziomie samorządu miasta Mielca, powiatu oraz Podkarpacia. Była 

jedną z inicjatorek powstania Rad Działalności Pożytku Publicznego w 

powiecie mieleckim i w Mielcu. Była inicjatorką powstania Strategii 

Rozwoju Kultury w Mielcu i aktywnie uczestniczyła w pracach przy 

powstawaniu tej strategii.  

Jest przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Była również członkinią II 
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kadencji tejże Rady. Jako Przewodnicząca angażowała się na rzecz poprawy 

współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami, 

m.in. pracowała nad zmianami w programie współpracy samorządu 

województwa z organizacjami pozarządowymi, nad regulaminami 

konkursów na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom 

pozarządowym, pracowała także przy ocenie wniosków w Urzędzie 

Marszałkowskim w programie „Mecenat kultury”. Uczestniczyła w pracach 

Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

Jest autorką i współautorką ponad setki ofert na realizację zadań 

publicznych, z czego większość otrzymało dofinansowanie. Jest również 

ekspertką oceniającą wnioski m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, Programu Bardzo Młoda Kultura na rzecz współpracy 

nauczycieli z animatorami kultury. 

Od  2003 roku angażuje się w działalność Fundacji SOS Życie. Jest autorką 

licznych kampanii społecznych, m.in. na rzecz profilaktyki raka piersi, na 

rzecz promowania mechanizmu 1% wśród mieszkańców Mielca, na rzecz 

wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej.  

Jest autorką wielu artykułów prasowych dotyczących spraw związanych z 

organizacjami, zajmuje się promowaniem stowarzyszeń i fundacji oraz 

wzmocnieniem ich pozytywnego wizerunku. 

Pracuje jako animatorka społeczności lokalnej w mieleckim biurze 

Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zna specyfikę działania 

organizacji pozarządowych na terenie Mielca, współpracuje z instytucjami 
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pomocowymi, samorządem, instytucjami kultury, szkołami oraz 

mieszkańcami. 

Organizuje szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, spotkania i debaty, dzieli 

się informacjami, wiedzą oraz doświadczeniem, aby wzmacniać rozwój 

społeczny  

i gospodarczy Mielca i regionu. W lokalnej społeczności jest ceniona ze 

względu na swoją wiedzę, doświadczenie i postawę aktywnej liderki i 

animatorki. 

Pracowała w zespołach roboczych tworzących strategie rozwoju 

samorządów i instytucji, angażowała się w powstawanie Strategicznej 

Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, 

współtworzyła „Standardy działania rad działalności pożytku publicznego”. 

Kandydatka w pracach MRDPP chciałaby angażować się w opiniowanie 

projektów uchwał i aktów prawnych związanych z zasadami pożytku 

publicznego i współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym 

szczególnie w pracę nad regulaminami konkursów. Chciałaby, aby 

współpraca finansowa samorządu z organizacjami jeszcze lepiej 

uwzględniała problemy społeczne i potrzeby środowiska. Chciałaby 

również, aby Rada wspierała mieleckie organizacje w rozwoju ich 

potencjału poprzez poszukiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na 

ich finansowanie. Będzie starała się pobudzać samorząd do jak najlepszej 

realizacji programu współpracy. Chce nadal angażować się w rozwój 

dialogu organizacji z samorządem, reprezentując obszar edukacji i kultury. 
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Lp. 
KATEGORIA 4: ZDROWIE I PROFILAKTYKA 

1. KWIATKOWSKA 

ELŻBIETA  

Mielecki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Al. Niepodległości 7 

39-300 Mielec 

KRS 0000407515 

Pani Elżbieta Kwiatkowska posiada wieloletnie doświadczenie  

w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W czasie aktywności zawodowej, ponad 

45 lat, pełniła przez okres ponad 10 lat funkcję Dyrektora Personalnego w 

dużej korporacji zatrudniającej ok. 1500 osób, gdzie między innymi 

zajmowała się sprawami socjalnymi pracowników w ramach Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z tym, nie są obce sprawy 

socjalne, zdrowotne. Od ponad roku jest Prezesem Zarządu Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, który zrzesza ponad 400 osób.  

Kandydatka jest otwarta na współpracę z wieloma organizacjami 

społecznymi działającymi na terenie miasta Mielca, z Samorządowym 

Centrum Kultury, z Mielecką Radą Seniorów, co udowadnia swoim 

uczestnictwem w organizowanych imprezach i spotkaniach osobiście oraz 

przekazywaniem informacji słuchaczom Uniwersytetu zachęcając do 

współpracy i uczestnictwa w imprezach.  

Jako Prezes Zarządu ma duży wpływ na organizowanie i zachęcanie do 

dbanie o zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną i szeroką 

profilaktykę, jaką promujemy naszym słuchaczom. Interesuje się tematyką 

stwarzania warunków rozwoju dla seniorów w organizowaniu pobudzenia 

ich aktywności. Kandydatka uczestniczy w opracowaniu wniosków na 

środki finansowe pozyskiwane w ramach konkursów ofert ogłaszanych na 

realizację zadań publicznych. Kandydatce zależy na ułatwieniu życia 

seniorom, jak również wszelkiej pomocy tej grupie społecznej. 
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2. KRÓLEWICZ 

WIRGINIUSZ 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Nowe Życie” 

ul. Chopina 8 

39-300 Mielec 

KRS: 000219331 

Wirginiusz Królewicz obecnie emeryt, prowadzi własną działalność 

gospodarczą. Od 2013 r. pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia 

Trzeźwościowego „Nowe Życie” w Mielcu, w zarządzie od 2011 roku.  

Od roku 2010 czynnie zaangażowany w ruchy abstynenckie  

i trzeźwościowe w Mielcu. Od lat zaangażowany w działalność społeczną 

na rzecz lokalnych środowisk, m.in. jako Wiceprzewodniczący Rady 

Osiedla Dziubków. Od 1998 r. w Zarządzie Teren. NSZZ Policjantów w 

Mielcu, gdzie od 2000r. do przejścia w st. spocz. pełnił funkcję 

Przewodniczącego i członka Zarządu Woj. NSZZ Policjantów  

w Rzeszowie. Dzięki angażowaniu się w prace na rzecz społ. lokalnej, 

konsultacje, szkolenia i warsztaty.  

Kandydat na członka MRDPP w ramach pracy w MRDPP chciałby skupić 

się na pogłębieniu współpracy pomiędzy Władzami Samorządowymi  

a Organizacjami III-go Sektora działającymi na terenie Miasta. Należy 

zapoznać nowo wybrane Władze Miasta z Organizacjami i ich ofertą. 

Podjąć aktywne np.: w celu wspólnego aplikowania o środki finansowe  

z Programów Unijnych lub Ogólnopolskich. Poprzez wzajemne poznanie 

się, Samorządu za pośrednictwem NGO może w lepszym stopniu 

rozpoznawać potrzeby społeczności lokalnych i reagować na nie – 

wykorzystując do tego właśnie potencjał organizacji. Z racji działalności w 

Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Nowe Życie”, chciałby przyczynić się 

do rozwoju programów skierowanych na profilaktykę i poprawę zdrowia 

mieszkańców Mielca. 
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Lp. 
KATEGORIA 5: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH 

1. MAREK ANNA  ZHP Chorągiew Podkarpacka 

Hufiec im. Antoniny Gębicowej 

w Mielcu 

ul. Botaniczna 1 

39-300 Mielec 

KRS 0000296231 

Kandydatka jest długoletnim instruktorem Hufca ZHP Mielec. Przez wiele 

lat pełniła funkcje komendantki hufca, obecnie jest członkiem Komendy 

Hufca na funkcji z-cy komendanta. W ZHP odpowiedzialna jest za kontakty 

zewnętrzne z samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi. 

Zaznajomiona jest z ustawami, rozporządzeniami i programami rządowymi 

dotyczącymi zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

wolontariatu i działalności pożytku publicznego.  

Na bieżąco pozyskuje środki finansowe potrzebne do realizacji zadań 

publicznych oraz różnych przedsięwzięć programowych hufca. Od wielu 

lat jest organizatorem i pełnomocnikiem Harcerskiej Akcji Letniej 

organizowanej przez Hufiec ZHP Mielec dla dzieci i młodzieży.  

W roku 2016 została wytypowana przez hufiec do prac w powstającej 

Mieleckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i została wybrana jej 

przewodniczącą pierwszej kadencji.  

Duże doświadczenie Pani Anny w pracy organizacji umożliwia jej łatwy 

kontakt z innymi organizacjami, zarówno w pracy zawodowej jak  

i społecznej.  

2. KRUDYS ARKADIUSZ Polski Związek Działkowy 

Stowarzyszenie Ogrodowe 

ul. Przemysłowa 4, 

ul. Dąbrowskiego 4 

Pan Arkadiusz ma 43 lata, od 15 lat jest członkiem LOK Mielec – 

odznaczony brązowym medalem za zasługi dla LOK. Brał czynny udział  

w modernizacji strzelnicy przy ul. Partyzantów.  
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39-300 Mielec 

KRS: 0000293886 

Od 7 lat członek OSP Rydzów – odznaczony srebrnym medalem za zasługi 

dla pożarnictwa OSP. 

Od 2016 roku członek zarządu R.O.D. „Solidarność” działający czynnie na 

rzecz czystego miasta Mielca, wspomagając działkowców.  

Startuje do rady, ponieważ zależy mu na ogrodach działkowych, chciałby 

podjąć działania w celu poprawy bezpieczeństwa na mieleckich ogrodach. 

3. GRYCZMAN ADAM  Stowarzyszenie Klub 

Historyczny „Prawda i Pamięć” 

ul. Wojsławska 2D 

39-300 Mielec 

KRS 0000590911 

Pan Adam Gryczman pełni funkcję wiceprezesa K.H. „Prawda i pamięć”. 

Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu popularnych w naszym 

mieście imprez, są m.in. coroczna „Militariada” organizowana na 

bulwarach mieleckich. Bieg im. Hetmana Mieleckiego, Marsz żołnierzy 

wyklętych, rajd rowerowy „Śladami Białych Wilków”. Konkursy 

historyczne w szkołach „Chwała oręża Polskiego” 

Jest też założycielem zmotoryzowanej GRH in. Gen. St. Maczka.  

W MRDPP będzie promował działalność na rzecz naszej wspólnoty 

lokalnej i popierał organizacje, które tym się zajmują. 

 KATEGORIA 6: POZOSTAŁE 

1. JASKULSKI 

ZBIGNIEW 

Stowarzyszenie Odrodzony 

Mielec 

ul. Godlewskiego 5/48 

39-300 Mielec 

Pan Zbigniew jest członkiem stowarzyszenia Odrodzony Mielec. Aktywny 

działacz społeczny, promotor postaw patriotycznych w Mielcu.  

Współorganizator akcji charytatywnych: 

 Harcerze na 2-óch kółkach, 
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KRS 0000619451 
 Przygarnij zwierzaka, 

 Zbiórka żywności dla rodaków na kresach. 

Współorganizator konkursów fotograficznych ukierunkowanych na 

promocję miasta Mielec: 

 Mielec Wiosną, 

 Mielec Zimą, 

 Mielec Latem. 

Współautor murali promujących Mielec, związanych z nim tradycji 

lotniczych oraz wybitnych postaci historycznych wywodzących się z 

lokalnej społeczności: 

 Tak zmieniał się Mielec, 

 Lotnicza historia Mielca, 

 Prof. Władysław Szafer, 

 Bracia Działowscy – pionierzy lotnictwa w Mielcu, 

 Wojciech Lis ps. Mściciel, 

 Stanisław Dolina ps. Ignac, Górnik – oficer ZWZ-AK. 

2. KOBYLARZ ANDRZEJ Stowarzyszenie Społeczno 

Edukacyjne – „Orzeł Biały-

Strzelec” 

ul. Kraszewskiego 2/44 

39-300 Mielec 

Pan Andrzej od stycznia 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia 

Społeczno Edukacyjnego – „Orzeł Biały-Strzelec”. Członek Jednostki 

Strzeleckiej 2093 im. Gen. Władysława Sikorskiego Związku Strzeleckiego 

„STRZELEC” Józefa Piłsudskiego w Mielcu. 

Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława 

Szafera w Mielcu – od grudnia 2010 r. członek zarządu, od stycznia 2015r. 

skarbnik zarządu. 



KANDYDACI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

KRS: 0000523829 W latach 2016 i 2017 członek powiatowej komisji konkursowej oceniającej 

oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych o charakterze 

pożytku publicznego. 

W roku 2018 członek miejskiej komisji konkursowej oceniającej oferty 

otwartego konkursu na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku 

publicznego. 

 

 


