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Tytuł Wyjątkowej Kobiety Gminy Mielec kapituła przyznała po raz pierwszy w 2011r. W każdym kolejnym roku tym zaszczytnym mianem tytułowano Panie szczególnie zasłużone dla mieleckiej gminy. 

Warto przywołać piękne wspomnienia by tym samym kolejny raz złożyć hołd naszym Paniom za ich wielki wkład w rozwój wspólnoty samorządowej. To nie historia to teraźniejszość. Za nazwiskami idą osiągnięcia, piękne
życiorysy, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, zaangażowanie społeczne, bezinteresowność.  

 

W 2011r. tytuły otrzymały Panie;

Teresa Maziarz - współwłaścicielka salonu Skody w Woli Mieleckiej, za doskonałe radzenie sobie w roli przedsiębiorcy i wrażliwość społeczną,

Celina Szymańska - nauczycielka w ZST w Mielcu, animatorka kultury w Trześni, za pracę oświatowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży,

Dorota Kieraś-Jędrychowska - dyrektorka SOKiS w Chorzelowie, za działania na rzecz kultury,

Danuta Zaremba - przewodnicząca Koła Trenowego Polskiego Związku Diabetyków w Podlesznanach, za aktywność w organizacjach pozarządowych i wspieranie ludzi chorych i ubogich,

Krystyna Pazdyk, przewodnicząca KGW w Książnicach, jako Gospodyni Roku za długoletnie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

 

W 2012r. tytuły otrzymały Panie;

Helena Kowalska-właścicielka piekarni w Trześni, za niezłomność i samodzielność w prowadzeniu z sukcesami działalności gospodarczej i zaangażowanie społeczne,

Agnieszka Czepiżak- nauczycielka w ZS w Chorzelowie, za nawiązanie współpracy międzynarodowej, osiągnięcia w nauce oraz za aktywne i skuteczne działania na rzecz zbliżenia kultur i spłeczeństw Europy,

Bożena Telega-instruktor i opiekun ZPiT Chorzelowiacy, za sukcesy w działalności na rzecz kultury,

Wanda Mika-radna i działaczka społeczna z Ksiąznic, za aktywne działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w organizacjach pozarządowych, 

Genowefa Krawiec-przewodnicząca KGW w Woli Mieleckiej, jako Gospodyni Roku za długoletnie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

 

W 2013r. tytuły otrzymały Panie;

Helena Dul-właścicielka piekarni i zakładu garmażeryjnego w Rzędzianowicach, za wytrwałe prowadzenie z sukcesami działalności gospodarczej i zaangażowanie społeczne,

Bożena Padykuła-prezes Stowarzyszenia Rozwoju Złotnik, za zorganizowanie stowarzyszenia, organizację niepublicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Złotnikach,

Elżbieta Węgrzyn-prezes Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań w Książnicach, za działaność społeczną, nowoczesne podejście do aktywizacji kobiet na wsi, 

Wiesława Weronika Górak - rzeźbiarka z Podleszan, za liczne sukcesy w kraju i zagranicą wykonywanych prac rzeźbiarskich,

Zofia Cichoń - członkini KGW w Chorzelowie, jako Gospodyni Roku za wielkie serce i poświęcenie dla wychowania oraz aktywność społeczną. 
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