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Lp. Imię i nazwisko Profil kandydata Organizacja zgłaszająca 

1. Krystian Bobala 

Duża aktywność w organizacji wielu inicjatyw społecznych 
i charytatywnych na rzecz miasta Przemyśla i jego mieszkańców.  
Chęć współpracy z Urzędem Miasta i organizacjami pozarządowymi na 
rzecz Miasta i jego mieszkańców.  

Stowarzyszenie „Przemyskie Serca” 
ul. Mickiewicza 16/1A, 37-700 Przemyśl 
e-mail: przemyskieserca@gmail.com 

2. Paweł Bugera 

Kandydat jest informatykiem, posiada doświadczenie w pracy w instytucji 
samorządowej.  
Jest aktywnie zaangażowany w prace Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa 
Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie (OPP).  

Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza 
z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie 
ul. Słowackiego 89, 37-700 Przemyśl 
e-mail: centrum@betania-lazarus.pl 
tel. 604 968 084 

3. Krystyna Czajkowska 

Od wielu lat jest instruktorem ZHP. Zajmuje się kształceniem i organizacją 
życia w Hufcu. Prowadzi szkolenia.  
Jest aktywna, operatywna. Potrafi współpracować zarówno z młodzieżą, 
jak i seniorami.  

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich 
ul. Hm. I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl 
tel. 16 670 76 76  

4. Małgorzata Ekiert 

Prezes Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (II kadencję).  
Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 
Emerytowany nauczycieli z 35 letnim stażem pracy w oświacie. 
Małgorzata Ekiert poprzez wieloletnią pracę w organizacji pozarządowej 
posiada doświadczenie i umiejętności jako wolontariusz, ponadto dała się 
poznać jako dobry organizator pracy w pozarządowej placówce jaką jest 
PUTW.  
Będąc członkiem MRDPP III kadencji miała okazję zapoznać się 
z działalnością i zasadami pracy Rady Pożytku. Wieloletnia praca jako 
nauczyciela pozwala na łatwość w nawiązywaniu kontaktów, stąd też 
kandydatura jest zasadna.  

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
ul. Kościuszki 2A, 37-700 Przemyśl 
e-mail: putw.zarzad@gmail.com 
tel. 608 014 549 
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5. Agata Grochoła 

Pani Agata Grochoła jest członkiem i pracownikiem PSONI Koło 
w Przemyślu, była członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego II i III kadencji – aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach 
i pracach Rady, a w III kadencji pełniła również funkcję sekretarza.  
Była również zaangażowana w pracę zespołu na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Jest osobą otwartą na współpracę 
i współdziałanie w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Swoją codzienną pracą wspiera wiele osób z niepełnosprawnością i ich 
rodziny w dążeniu do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
rodzinnymi i zawodowym. Podejmuje działania ułatwiające dostęp tej 
grupie osób do niezbędnych świadczeń, w tym: rehabilitacyjnych, 
edukacyjnych oraz opiekuńczych.  
Aktywne uczestnictwo w sferze działalności publicznej w obszarze 
pomocy społecznej, w tym: wsparcia osób z wieloraką 
niepełnosprawnością i ich rodzin w naszej ocenie jest wystarczającym 
argumentem przemawiającym za uzasadnieniem zgłoszenia kandydatury 
Pani Agaty Grochoła do Rady Pożytku.   

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Przemyślu 
ul. Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 78,  
37-700 Przemyśl 
e-mail: biurozk@psoni.przemysl.pl  
tel. 16 677 89 18 
 

6. Małgorzata Krawiec 

Jest długoletnim członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.  
Jest osobą koleżeńską, chętnie udzielająca pomocy innym. 
Dobry organizator różnego rodzaju imprez integracyjnych, wycieczek itp. 
Udziela się społecznie, chętnie pomaga innym.  

Polskie Stowarzyszanie Diabetyków Koło 
Terenowe Nr 2 Miejsko – Powiatowe 
Pl. Dominikański 3/17, 37-700 Przemyśl 
e-mail: psdkolonr2przemysl@onet.pl 

7. Anna Krewko 

Praca w organizacji pozarządowej na rzecz osób niepełnosprawnych, 
uczestniczenie w kwestach na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków 
na przemyskiej nekropolii, czynny udział w organizowaniu obchodów 11 
listopada oraz w imprezach promujących miasto Przemyśl.  
Kol. Anna Krewko jest czynnym członkiem naszego Koła, jest dobrym 
organizatorem wszelkiego rodzaju imprez dla członków Koła, uczestniczy 
w różnego rodzaju imprezach, nie szczędzi sił i czasu prywatnego na 
działalność społeczną. Chętnie pomaga innym osobom w rozwiązywaniu 
ich problemów życiowych.  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Przemyskie Koło Terenowe Nr 15 
Pl. Dominikański 3/17, 37-700 Przemyśl 
e-mail: psdprzemyslkolonr15@op.pl 
tel. 798 084 514 
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8. Aleksandra Majka 
Studentka; ukończyła PWSW z tytułem inżynier transportu – logistyk.  
Od pół roku prezes Stowarzyszenia Linia102.pl. 
Młoda, mądra, zdolna, chętna do pracy zawodowej i społecznej.  

Stowarzyszenie Linia102.pl 
Rynek 5 II p., 37-700 Przemyśl 
e-mail: linia102.pl@onet.pl 

9. Krystyna Makara 

Pani Krystyna Makara posiada wieloletnie, bogate doświadczenie 
zawodowe, poparte inicjowaniem i realizowaniem licznych, bardzo 
cennych, ze społecznego punktu widzenia, działań.  
Jest osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakty, umiejącą pracować 
w grupie. 
Pełni wiele funkcji społecznych, jest osobą znaną i lubianą w środowisku 
lokalny.  
Pani Krystyna jest długoletnim pracownikiem Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. Jest osobą obowiązkową, dążącą w swej pracy do osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. Na co dzień pracuje z ludźmi i dla ludzi.  
Udział Pani Krystyny w pracach Przemyskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego IV kadencji przyczyni się do efektywnej pracy i pozwoli na 
osiągnięcie wielu sukcesów.  

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 
ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl 
e-mail: przemysl@pkps.org.pl 
tel. 16 678 60 08 
 

10. Jacek Podwyszyński 

Jacek Podwyszyński od 1988 r. w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego 
zajmuje się pracą z młodzieżą i organizacją przedsięwzięć dla 
społeczeństwa, od 1995 r. kwatermistrz Komendy Hufca Ziemi 
Przemyskiej. W jego kompetencji było podejmowanie działań, w których 
odbiorcami były głównie dzieci i młodzież, ale także i ich rodziny.  
Od 2014 r. współzałożyciel i skarbnik w stowarzyszeniu Róża Wiatrów, 
zajmujący się organizację szkoleń i przedsięwzięć dla całych rodzin, 
a także przedsięwzięć charytatywnych. Przez wiele lat prowadząc własną 
działalność gospodarczą nauczył się zarządzania finansami, co czyni 
doskonale w stowarzyszeniu, które prężnie się rozwija oferując bezpłatne 
zajęcia, szkolenia i Niebieskie Szkoły dla dzieci.  
Nasz kandydat od urodzenia mieszka w Przemyślu, a od najmłodszych lat 
udziela się społecznie i ma mnóstwo pomysłów na różnego rodzaju 
przedsięwzięcia, które z sukcesem realizuje. Doskonale zna oczekiwania 
mieszkańców oraz innych organizacji pozarządowych.  

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Róża 
Wiatrów” 
ul. A. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl 
e-mail: roza.przemysl@o2.pl 
tel. 530 101 131 
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Dzięki niemu została przywrócona do życia Przystań Wodna i są 
organizowane przedsięwzięcia dla całych rodzin. Udziela się 
charytatywnie i pomaga innym. Sądzę, że będąc członkiem Przemyskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego wniesie wiele w podejmowane 
działania, a jego czynna działalność społeczna jest gwarantem 
nieustannej pracy dla dobra mieszkańców Przemyśla, organizacji 
pozarządowych i konsekwentne działanie.  

11. Małgorzata Sielska 
Wieloletni członek Stowarzyszenia, działający na rzecz rozwoju 
Stowarzyszenia i środowiska lokalnego. 
Aktywne uczestnictwo w życiu i działalności stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca 
Towarzyskiego „GOLDEN DANCE” 
ul. 3-go Maja 19, 37-700 Przemyśl 
e-mail: mjanowska38@gmail.com 

12. Ewa Skrzyszowska 
Długoletnia działaczka społeczna, organizatorka życia kulturalnego 
seniorów. 
Wniesie wiele pomysłów i inicjatyw w pracę Rady Pożytku.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu 
ul. Grodzka 15, 37-700 Przemyśl 
tel. 16 679 08 83 



Lista kandydatów zgłoszonych do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji 

 
 

 

 

13. Małgorzata Sztolf 

Prawnik, kanonista, notariusz Sądu Metropolitalnego, wiceprezes 
Stowarzyszenia dla Przemyśla REGIA CIVITAS, wiceprzewodnicząca 
zarządu Osiedla Nr 6 „Kazanów”.  
Kandydatka posiada wykształcenia prawnicze, aktywnie angażuje się 
w działania społeczne. Doświadczenie zdobywała m.in. w Europejskim 
Stowarzyszeniu Studentów Prawa, biurze prasowym Archidiecezji 
Lubelskiej. 
Z jej inicjatywy prowadzona jest działalność na rzecz misji m.in. zbiórka 
makulatury, okularów. W ramach wolontariatu udziela porad prawnych 
w Katolickiej Poradni Specjalistycznej „Nazaret”, poradni prawa 
kanonicznego działającej przy parafii pw. Św. Brata Alberta, Kalwaryjskim 
Ośrodku Pomocy Wenantego Katarzyńca.  
Jako wolontariusz pomaga dzieciom w Oratorium im. bpa Chrapka 
w Przemyślu, a także opiekuje się uczestnikami wakacyjnych turnusów 
rekolekcji Caritas dla dzieci z najuboższych rodzin.  
Posiada duże zdolności organizacyjne – koordynowała obchody 
tegorocznego Święta Kazanowa oraz Święta Ulic.  
Jest twórcza, otwarta na współpracę i pełna inicjatyw.  

Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS 
Rynek 5, 37-700 Przemyśl 
e-mail: regiacivitas@o2.pl 
tel. 727 411 877 

14. Adam Wąsowicz 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Przemyślu. Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego NAD 
WIAREM w Przemyślu. 
Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie: rozwoju ROD, 
ustalania kierunków współpracy z ROD i samorządem w zakresie stanu 
prawnego gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 
inwestycji i remontów ROD, realizacja programów z budżetów 
obywatelskich.  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie 
Ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki 
Delegatura Rejonowa w Przemyślu,  
ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl 
e-mail: przemysl@podkarpacki.pzd.pl 
tel. 16 670 38 61 

 

Opracował: 

Robert Gawlik 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych  

17 października 2019 r.  


