
PREZYDENT
MIASTA KALISZA

KOMUNIKAT
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz terminu i miejsca

prowadzenia konwencji wyborczej

1. Zgodnie z uchwałą Nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie określenia trybu powoływania
członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania  Kaliskiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego,  zostały  zgłoszone  następujące
kandydatury na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe poszczególnych obszarach działalności:

Imię i nazwisko kandydata Organizacja zgłaszająca Organizacje, które udziały
rekomendacji

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata (na
podstawie złożonego uzasadnienia kandydatury)

w obszarze 1) „pomoc społeczna, zdrowie, uzależnienia, osoby niepełnosprawne”

Lucyna Bartkowiak UTW „Calisia” SIMP Oddział Kaliski SIMP
Stowarzyszenie Multi.Art
Kaliskie Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów

Z wykształcenia prawnik – radca prawny, ponad 40 lat pracy
w organach administracji – Urząd Wojewódzki                        i
Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze.  Zdobyte
doświadczenie  –  rozpatrywanie  spraw  z  zakresu  pomocy
społecznej.

Tomasz Jeżyk Fundacja „Bread of Life” 
oddział Kalisz

Kaliski Klub Kyokushin-kan 
karate „David Club”

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

KTS Kalisz Stowarzyszenie 
Klub Tenisa Stołowego Kalisz

Inicjator  powstania  Kaliskiej  Rady  Działalności  Pożytku
Publicznego,  członek  Rady  pierwszej  kadencji,  w  drugiej
kadencji  przewodniczący  KRDPP.  Inicjator  i  organizator
corocznej  akcji  „Wigilia  na  Kaliskim  Rynku”  oraz  wielu
wydarzeń  charytatywnych.  Współorganizator  Biegu
Tulipanów. Prezes kaliskiego oddziału Fundacji.

Marek Konwiński Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie”

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie ‘BANK CHLEBA”

Fundacja Na Rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym
„Nowa Nadzieja”

Jest członkiem i sekretarzem zarządu Fundacji Inwalidów      i
Osób  Niepełnosprawnych  „Miłosierdzie”  w  Kaliszu,  pod
opieką której w 7 warsztatach terapii zajęciowej znajduje się
blisko 250 osób niepełnosprawnych.  Na przestrzeni  20  lat
istnienia  Fundacji  współorganizował  kilkaset  zadań  w



Kaliski Klub „Amazonki” zakresie integracji społecznej, aktywizacji i rehabilitacji ON,
co pozwoliło  m.in.  likwidować zjawisko izolacji  społecznej,
nabywać poczucia własnej wartości. Współpracuje aktywnie
z jednostkami samorządów lokalnych                      i
centralnych  oraz  PFRON.  Z  jego  inicjatywy  odbyło  się
dotychczas  14  edycji  międzynarodowych  halowych
mistrzostw lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych,
10 edycji rajdów rowerowych i 10 edycji zawodów               w
bowlingu.  Od  2003  r.  aktywnie  współpracuje  z  dwoma
organizacjami z Niemiec oraz Austrii i Ukrainy, zajmujących
się problematyką ON.

Jerzy Kuźniacki Kaliskie Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów

UTW „Calisia”
Stowarzyszenie Pod Lasem
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Okręgowy

Posiada  wykształcenie  średnie  techniczne.  Kandydat
przepracował 42 lata w swoim zawodzie,  w tym 25 lat na
stanowisku  kierowniczym.  Posiada  doświadczenie  w
organizacji  i  współpracy z ludźmi o rożnym wykształceniu,
jak i życiu osobistym. 

Dorota Madejka Fundacja Na Rzecz Pomocy 
Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Nowa 
Nadzieja”

Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie”

Fundacja „Piąta Pora Roku”
Klub Sportowy 

Niepełnosprawnych START

Jest fundatorem i od 10 lat wiceprezesem zarządu Fundacji
Na  Rzecz  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym  „Nowa
Nadzieja”, mającej placówki w Kaliszu, Ostrowie Wlkp. oraz
Poznaniu.  Zaangażowana  w  wiele  projektów  społecznych.
Twórca planów rozwoju fundacji i budowy Ośrodka Rozwoju
„Nowa  Nadzieja”  w  Śliwnikach  –  miejsca  kompleksowego
wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej.

Ewa Pietrzykowska Kaliski Klub „Amazonki” Fundacja Na Rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym
„Nowa Nadzieja”

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „BANK CHLEBA”

Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie”

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz  wieloletni
staż pracy w księgowości. Członkini klubu od 2015 r., a od
2016 r. pełni funkcję członka zarządu. Od samego początku
działalności  w  klubie  dała  się  poznać  jako  osoba
odpowiedzialna, chętna do pracy i pomocy innym. Posiada
wiedzę  dot.  znajomości  przepisów  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariatu.

Bogumiła Spychalska UTW „Calisia” SIMP Oddział Kaliski SIMP
Stowarzyszenie Multi.Art

Pracowała w organach podatkowych przez 36 lat                   i
znane są jej tematy finansowe, dotacje i podatki.  Powyższe



Kaliskie Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów

umiejętności  mogą być  pomocne  kandydatce w obszarze
pomocy  społecznej,  zdrowia,  uzależnień  oraz  osób
niepełnosprawnych.

w obszarze 2) „kultura i sztuka”

Krzysztof Gorzkiewicz Fundacja „Pomaganie jest 
trendy”

Kaliski Klub Kyokushin-kan 
karate „David Club”

Fundacja „Bread of Life” 
oddział Kalisz

Kaliskie Centrum Sportowe 
„Kruk Gym”

Kandydat od 20 lat nieustanie dział w obszarze kultury, na
swoim koncie ma organizację wielu festiwali muzycznych   w
Kaliszu i na terenie kraju oraz cyklicznych imprez mniejszego
kalibru  (m.in.  Coolturalne  środy).  Od  10  lat  jest
organizatorem  ogólnopolskiej  akcji  charytatywnej
„Pomaganie jest Trendy”, polegającej na nagraniu bajek       i
piosenek  przez  gwiazdy,  w  których  za  każdym  razem
promuje Kalisz.

Małgorzata Jackowska Kaliskie Stowarzyszenie 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i 
Młodzieży „Schola 
Cantorum”

Stowarzyszenie na Rzecz 
Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. TRYTON

Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Kalisz im. 
ks. hm. Stanisława 
Piotrowskiego

Kaliski Szkolny Klub Sportowy

Jest absolwentką I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, ma wyższe
wykształcenie – mgr bibliotekarstwa i informacji naukowej –
zdobyte  na  UAM  w  Poznaniu,  ukończyła  również  liczne
studia podyplomowe. Od 1979 r. związana z kaliską oświatą,
m.in. wieloletni dyrektor szkoły. Od wielu lat zaangażowana
w  realizację  projektów  i  programów  związanych  ze
wsparciem i rozwojem edukacji. Konsultant, ekspert MEN i
Ośrodka  Rozwoju  Edukacji  dot.  m.in.  ramowych  planów
nauczania  w  gimnazjum,  organizacji  egzaminu
gimnazjalnego,  projektu  edukacyjnego.  Aktywna  w
ogólnopolskich  sieciach  samokształcenia  i  współpracy.  W
latach  2010-2014  była  prezesem  Międzyszkolnego  UKS
AMBER Kalisz, którego była założycielem. Od 2005 związana
jest z Kaliskim Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Dzieci i
Młodzieży „Schola Cantorum”, zaangażowana w organizację
w  Kaliszu  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Zespołów  Muzyki
Dawnej „Schola Cantorum”.

Ewa Wojtysiak Stowarzyszenie Multi.Art Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami

UTW „Calisia”
Stowarzyszenie Multi.Art

Jest  organizatorką  oraz  rzeczniczką  prasową
międzynarodowych  i  krajowych  wydarzeń  sportowych  i
kulturalnych,  a  także  pomysłodawczynią  i  organizatorką
działań  społecznico-kulturalnych.  Od  dwóch  lat  jest
aktywnie  zaangażowana  w  działalność  Stowarzyszenia



Multi.Art. Jest absolwentką socjologii  na UAM w Poznaniu
oraz  studiów  podyplomowych  na  Akademii  im.  Leona
Koźmińskiego CSR Strategia odpowiedzialnego biznesu.

w obszarze 3) „sport, turystyka, rekreacja”

Mateusz Antolczyk Stowarzyszenie Wspierania 
Integracji Europejskiej

Kaliski Klub Kyokushin-kan 
karate „David Club”

Stowarzyszenie „Głos 
Kaliszan”

Stowarzyszenie Endecja 
Poznań

Jest studentem politologii.  Mimo młodego wieku ma duży
staż w działalności społecznej w Kaliszu. Przez 6 lat działał  w
ZHP w Kaliszu oraz 3 lata w Poznaniu, był drużynowym. Ma
doświadczenie w pracy na rzecz dzieci, organizował turnieje
tenisa stołowego (KTS Kalisz) oraz działał w Stowarzyszeniu
„Głos Kaliszan”, czy współpracował ze Stowarzyszeniem „Tu i
Teraz”. Jest zasłużonym honorowym dawcą krwi.

Piotr Gulczyński Kaliski Okręgowy Związek 
Żeglarski

Kaliski Klub Wodny „Fala”
Uczniowski Jacht Klub 

Sportowy „Szturwał”
KKS 1925 Kalisz sp. z o.o.

Były Komandor UJKS „Szturwał”, obecnie prezes Kaliskiego
Okręgowego  Związku  Żeglarskiego.  Koordynator  programu
edukacyjnego PolSailing.

Piotr Kościelny Stowarzyszenie Kaliszanie Stowarzyszenie 
Wychowanków Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Asnyka

Stowarzyszenie Orkiestry 
Dętej „Gród nad Prosną”

KKS Kalisz sp. z o.o.

Jest  założycielem  i  członkiem  wielu  organizacji
pozarządowych w Kaliszu. Absolwent SP nr 8 oraz I LO im. A.
Asnyka.  Ukończył  Wydział  Prawa  i  Administracji  UAM  w
Poznaniu, a następnie przez wiele lat prowadził działalność
prawniczą, wykłady na obu kaliskich uczelniach i zajmował
stanowiska  kierownicze  w  instytucjach  publicznych  m.in.
pełniąc  funkcję  wiceprezydenta  Miasta  Kalisza.  Od  20  lat
działa aktywnie na rzecz kaliskiego sportu i rekreacji, pełniąc
w  latach  wcześniejszych  przez  10  lat  funkcję  prezesa
Stowarzyszenia  KKS  Włókniarz  1925,  tworząc  od  podstaw
największy, wielosekcyjny klub sportowy w Kaliszu. Obecnie
pełni  m.in.  funkcję  wiceprezesa  Wielkopolskiego  Związku
Piłki Nożnej ds. współpracy z samorządami, jest członkiem
Komisji ds. Prawnych PZPN w Warszawie oraz wspiera liczne
organizacje sportowe i rekreacyjne. Działa od lat na niwie
społecznej  naszego  miasta,  pełniąc  m.in.  funkcję
przewodniczącego  Stowarzyszenia  KALISZANIE,  prezesa
Stowarzyszenia ASNYKOWCÓW.

Monika Kaliski Okręgowy Związek Kaliski Klub Wodny „Fala” Wybitna zawodniczka kaliskiego UKS „Szturwał”, medalistka



Niewiadomska Żeglarski Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy „Szturwał”

Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami

mistrzostw  polski,  obecnie  trener  i  Komandor  UJKS
„Szturwał”, członek zarządu Kaliskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego.

w obszarze 4) „edukacja i wychowanie”

Katarzyna Kozłowska Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Kalisz im. 
ks. hm. Stanisława 
Piotrowskiego

Stowarzyszenie Katolicki 
Ruch Antynarkotykowy 
KARAN

Stowarzyszenie Polacy 
Dookoła Świata

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci

Jest członkiem Komedy Hufca ZHP Kalisz,  od 1988 r.  pełni
nieprzerwanie funkcję drużynowej. Jako drużynowa              i
nauczycielka z 23-letnim stażem podejmuje szereg działań
na rzecz środowiska, szkoły i hufca.  W swojej działalności
dała się poznać jako dobry organizator imprez zuchowych    i
harcerskich, wykazując przy tym dużo własnej pomysłowości
i  inicjatywy.  Prowadzi  zajęcia  na  organizowanych  przez
hufiec szkoleniach dla drużynowych. Czynnie włącza się w
organizację  wypoczynku  dla  dzieci        i  młodzieży.  Jest
sekretarzem zarządu Rady Osiedla „Śródmieście I”. Członek
KRDPP mijającej kadencji.

Robert Papuziński Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Kalisz im. 
ks. hm. Stanisława 
Piotrowskiego

Stowarzyszenie Bractwo 
Rycerskie Ziemi Kaliskiej

Stowarzyszenie Polacy 
Dookoła Świata

Stowarzyszenie Poza Kadrem

Jest  czynnym członkiem hufca w Kaliszu.  Od 2012 r.  pełni
funkcję  Komandora  Harcerskiego  Klubu  Żeglarskiego
„Odkrywca”.  Jako  członek  wspólnoty  hufca  podejmuje
szereg  działań  na  rzecz  środowiska  i  hufca.  W  swojej
działalności  dał  się  poznać  jako  dobry  organizator  imprez
harcerskich i żeglarskich. Prowadzi zajęcia na rzece Prośnie
dla  dzieci  i  młodzieży.  Czynnie  włącza  się  w  organizację
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.  Współtworzył  program
edukacji żeglarskiej PolSailing na terenie Kalisza.

w obszarze 5) „inne (pozostałe)”

Hila Marcinkowska Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami

 Stowarzyszenie Multi.Art
 Stowarzyszenie „Kaliska 

Inicjatywa Miejska”
 Stowarzyszenie Fanaria

Członek  KRDPP  ostatnich  dwóch  kadencji,
wiceprzewodnicząca  Rady.  Współzałożycielka  Towarzystwa
Opieki  nad  Zabytkami  oddział  Kalisz  i  prezes  tego
stowarzyszenia.  Członek  i  członek  zarządu  Kaliskiej
Inicjatywy Miejskiej.  Od lat  działa  społecznie w dziedzinie
ochrony  zabytków,  kulturze  i  tematach  związanych  ze
sprawami  samorządu.  Z  ramienia  KIM  uczestniczy  jako
obserwator w Sesjach i Komisjach Rady Miasta Kalisza. Jest



członkiem  i  sekretarzem  Rady  Osiedla  Śródmieście  II.
Członek  Komitetu  Rewitalizacji.  Jako  członek  KRDPP
wielokrotnie  brała  udział  w  komisjach  konkursowych  w
ramach  otwartych  konkursów  ofert  organizowanych  przez
Miasto  Kalisz,  opiniowaniu  dokumentów  i  w  imieniu
stowarzyszeń  przedstawiała  propozycje  zagadnień  dla
KRDPP.

Konrad Peroński Stowarzyszenie Wspierania 
Integracji Europejskiej

 Stowarzyszenie „Głos 
Kaliszan”

 KTS Kalisz Stowarzyszenie 
Klub Tenisa Stołowego Kalisz

 Stowarzyszenie Endecja 
Poznań

Z wykształcenia jest prawnikiem. Swoją wiedzę przez wiele
lat  wykorzystywał  do  pracy  w  samorządzie  oraz  pomagał
organizacjom  pozarządowym  w  Kaliszu,  udzielił  setki
darmowych  porad  prawnych.  Dzięki  jego  działalności
prawnej od 2 lat w Budżecie Obywatelskim mogą głosować
wszyscy mieszkańcy Kalisza.

2. Konwencja wyborcza, podczas której dokonany zostanie wybór spośród zgłoszonych kandydatów na członków Kaliskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali
Recepcyjnej kaliskiego Ratusza, Główny Rynek 20.

3.  W  Konwencji  z  głosem  decydującym  uczestniczą  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  -  po  1  przedstawicielu  z  organizacji  -
posiadający upoważnienie do składania oświadczeń woli (występowania) w imieniu organizacji.

4. Każda organizacja reprezentowana podczas Konwencji może oddać głos na nie więcej niż 10 kandydatur umieszczonych na liście, przy
czym z każdego obszaru działalności wybierane są po 2 osoby.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz, dnia 18 kwietnia 2019 r.


