
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 596/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 września 2022r.  

Informacja 
Prezydenta Miasta Kalisza 

dotycząca procedury głosowania publicznego dotyczącego wyboru
 członków Kaliskiej Rady Seniorów

1. Głosowanie na członków Kaliskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniach 26-29 września br
w godz. 10:00 – 13:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1 w Kaliszu.

2. W  głosowaniu  prawo  wyboru  członków  mają  wszyscy  mieszkańcy  Kalisza,  którzy
ukończyli 60 rok życia.

3. Głosowanie jest tajne, głosy na poszczególnych kandydatów oddaje się przy użyciu karty do
głosowania, poprzez zaznaczenie znaku "X" w kratce przy nazwisku kandydata. 

4. Karta do głosowania zawiera umieszczone w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
zgłoszonych kandydatów.

5. Na jednej karcie można oddać głos tylko na jednego kandydata. Postawienie na karcie do
głosowania znaków "X" przy więcej niż jednym kandydacie powoduje nieważność głosu
lub niepostawienie znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów, a także postawienie
znaku „X” w innym miejscu niż do tego wyznaczone powoduje nieważność głosu. 

6. Głosowanie  przeprowadza  oraz  ustala  jego  wyniki  komisja  powołana  przez  Prezydenta
Miasta  Kalisza  złożona  z  pięciu  osób,  w  tym:  czterech  przedstawicieli  środowisk
senioralnych oraz przewodniczącego Komisji będącego przedstawicielem Prezydenta.

7. Za wybrane w skład Rady uznaje się osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję.

                    PREZYDENT  
    MIASTA KALISZA 

     /---/
                                           Krystian Kinastowski 



Lista kandydatów na członków Kaliskiej Rady Seniorów 

Lp. Nazwisko i imię kandydata Forma zgłoszenia kandydata Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata w działaniach na rzecz seniorów
 (na podstawie  informacji zawartej w karcie zgłoszenia)

1.  Bartosik Barbara zgłoszenie przez senioralną
organizację  pozarządową

 
(Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku CALISIA)

Zaangażowana od lat w pracę Uniwersytetu Trzeciego Wieku CALISIA – 
szczególnie w sekcję malarską, organizuje wystawy, wspiera akcje charytatywne 
organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Fundację Bread of Life. 
Organizuje aukcje obrazów w celu zebrania środków na chore dzieci. Kilka lat była 
wolontariuszem w świetlicy socjoterapeutycznej "Karan" , organizowała :akcję 
"Okulary dla Afryki", sprzedaże obrazów w celu zebrania środków dla Hospicjum w 
Rożdżałach. Członek Kaliskiej Rady Seniorów w I kadencji.   

2. Botor Grażyna  zgłoszenie indywidulane

( przedstawiono wymagane
poparcie grupy seniorów)

Aktywny członek Klubu Senior + w Kaliszu przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz członek Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„ZAGONEK”  w Kaliszu. Posiada zdolność motywowania innych do aktywnego 
włączania osób starszych w aktywność społeczną i proces decyzyjny. Ma zdolność 
tworzenia więzi i współdziałania w grupie oraz umiejętności pracy zespołowej na 
rzecz osiągania wspólnych celów. Posiada ogromny zasób wiedzy i doświadczenia w
pracy na rzecz osób starszych oraz umiejętność wykonywania zadań i wspólnego 
rozwiązywania problemów seniorów. Przez okres 30 lat do roku 2019 mieszkała w 
Holandii, gdzie pracowała jako wolontariusz w stowarzyszeniach i organizacjach 
wspierających osoby starsze. Zdobyte doświadczenie i praktyka daje gwarancję 
umiejętnego rozeznawania potrzeb osób starszych, diagnozowania lokalnej sytuacji, 
zgłaszania dobrych pomysłów, inicjatyw i wspierania działań samorządowych.  

3.  Grajek Zdzisława zgłoszenie przez senioralną
organizację  pozarządową

( Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy w

Kaliszu ) 

 W latach 2008-2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliszu. 
W latach 2019- 2021 pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Oddziału 
Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliszu. 
Od 2006 roku jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu, gdzie przez 
dwie kadencje pełniła funkcję członka Zarządu UTW oraz przez 10 lat funkcję 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej UTW w Kaliszu. 
W 2016 roku została powołana przez Prezydenta Miasta Kalisza na członka Kaliskiej



Rady Seniorów. 

4. Grzyb Grażyna   zgłoszenie przez senioralną
organizację  pozarządową

(Stowarzyszenie
"SENIORZY PIWONICE")

  Jest członkiem Stowarzyszenia SENIORZY PIWONICE od 2021r. Swoim radosny 
uśmiechem i usposobieniem potrafi w grupie szybko zintegrować ludzi. Dba o dobre 
relacje wśród seniorów, a wszystkie gesty życzliwości kieruje zawsze w stronę 
koleżeństwa. Społecznie w pełni jest zaangażowana, zawsze uczestniczy w 
spotkaniach, pomaga i realizuje zadania programowe i organizacyjne w 
Stowarzyszeniu SENIORZY PIWONICE. 

5. Habelska Alicja zgłoszenie przez senioralną
organizację  pozarządową

(Stowarzyszenie
"SENIORZY PIWONICE")

Jest to osoba skromna, wrażliwa, lubiana przez seniorów. W Stowarzyszeniu potrafi 
się zintegrować i pomagać w różnych formach życia kulturalnego. Najważniejsze są 
dla niej dobre relacje wszystkich seniorów, jest „duszą” towarzystwa. Dba aby mile 
spędzić czas na różnych spotkaniach okolicznościowych oraz wyjazdach. W pełni 
zaangażowana społecznie, zawsze realizuje swoje zadania dobrze. Lubi podróże i 
poznawanie świata.  

6. Kraszkiewicz Małgorzata zgłoszenie indywidulane

( przedstawiono wymagane
poparcie grupy seniorów)

Z wykształcenia mg inż. budowy maszyn i inżynierii środowiska. Śpiewaczka, na 
przestrzeni 50 lat związana z wieloma kaliskimi chórami. Obecnie solistka w 
Kaliskim Chórze Nauczycielskim oraz w Chórze Św. Grzegorza w Nowych 
Skalmierzycach. Od 50 lat joginka, zdecydowana zwolenniczka aktywizacji 
fizycznej i umysłowej osób starszych. Ukończony kurs Instruktora Jogi oraz 
Kinezygerontoprofilaktyki pozwolił na podjęcie pracy z seniorami. Od 4 lat 
prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne, fizyczne w Klubie Seniora na rzecz 
Zgromadzenia Małe Boskiej Opatrzności - Orioniści w ramach programów Senior +, 
Aktywni +. 
Pasjonują ją techniki pamięciowe, mnemotechniki, metody skutecznego 
zapamiętywania na dłużej, które stosuje w codziennej pracy. W minionym roku 
akademickim prowadziła zajęcia z jogi na Kaliskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Od czerwca jest zatrudniona jako instruktor jogi w Klubie Seniora w Nowych 
Skalmierzycach. Ukończyła kurs Terapii Misami Tybetańskimi oraz Muzykoterapii 
Dogłębnej Komórkowej co pozwala na dodatkowe specjalizowanie się w 
prowadzeniu sesji terapeutycznych oraz relaksacyjnych. 
Działania kandydatki na rzecz seniorów zostały uhonorowane uczestnictwem w 
programie „Senior na medal” oraz artykułem w czasopiśmie „Kobieta i życie”.  

7. Piotrowska Bożena zgłoszenie indywidulane Od 8 lat wolontariusz w Fundacji „Mocni Miłością”, która zajmuje się ludźmi 



( przedstawiono wymagane
poparcie grupy seniorów) 

starszymi i chorymi potrzebującymi różnorodnej pomocy w życiu. 
Od 8 lat członek Komisji Mieszkaniowej działającej przy Prezydencie Miasta 
Kalisza, gdzie często spotyka się z potrzebami osób starszych. 
Członek Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, gdzie spotyka się z różnorodną grupą 
ludzi w wieku senioralnym. Uczestniczy w wielu formach poprzez organizowanie 
wystaw, spotkań, konkursów, wczasów, kongresów, wyjazdów w formacie krajowym
i międzynarodowym. Jest przewodnicząca Akcji Katolickiej przy Sanktuarium Św. 
Józefa działającej przeważnie wśród ludzi starszych.  

8. 

Przybyłowska Dorota zgłoszenie indywidulane

( przedstawiono wymagane
poparcie grupy seniorów)

Od 1987 roku jest członkiem Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar”. 
Jako członek Zarządu czynnie uczestniczy w organizowaniu zajęć klubowych oraz 
pisaniu ofert. Od 2020 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kaliski Klub 
„Amazonki”  . Zawsze pomocna i uczynna z pozytywnym nastawieniem do 
przeszkód jakie musimy pokonywać  w chorobie. Swoi doświadczeniem  dzieli się z 
innymi koleżankami Klubu prowadząc raz w tygodniu kółko plastyczne prac 
ręcznych Qulling cieszące się dużym zainteresowaniem.  Wszystkie działania jakie 
podejmuje w ramach Klubu”Jantar” i klubu”Amazonki” mają między innymi na celu
zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez integrację i aktywizację 
tej grupy. Przez wszystkie lata swojej społecznej pracy współpracuje z Urzędem 
Miasta Kalisza pozyskuje środki na funkcjonowanie powyższych stowarzyszeń.

9.  Robak Krystyna zgłoszenie przez senioralną
organizację  pozarządową

 
(Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku CALISIA)

Od 10 lat jest członkiem a od 8 również Prezesem Stowarzyszenia  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku CALISIA, który zrzesza ok 450 członków. Z ramienia 
Stowarzyszenia współpracuje z Urzędem Miasta Kalisza, Akademią Kaliską, UAM-
em , Lasami Państwowymi, Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz UTW w 
Ostrowie, Lesznie, Międzychodzie itp.  Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, z 
zawodu jest radcą prawnym. Osoba komunikatywna, zaangażowana w sprawy 
stowarzyszenia działającego na rzecz edukacji fizycznej i sprawności umysłowej 
seniorów oraz poprawy manualnej seniorów.

10. Sawicka Irena zgłoszenie przez senioralną
organizację  pozarządową

( Polski Związek Emerytów,

Od stycznia 2020r. pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Kaliszu, który na dzień 30.06.2022 
zrzesza 8400 członków, w tym 1730 osób z Kalisza oraz 6670 osób z siedmiu 
oddziałów rejonowych ( Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Bralin, Ostrów Wlkp. 



Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy w

Kaliszu )

Ostrzeszów i Pleszew). Przez okres 26 lat pełniła funkcję Skarbnika Miasta Kalisza. 
Zawsze wyróżniały ją rzetelność, profesjonalizm i życzliwość. Po zakończeniu pracy
zawodowej angażuje się w działalność na rzecz seniorów. Sprawując funkcję 
społeczną wraz z pozostałymi członkami Zarządu Oddziału Okręgowego w Kaliszu 
organizuje seniorom liczne imprezy: wyjazdy do Świnoujścia, Mielna, Łeby, 
Ustronia Morskiego czy Szczyrku, a także spotkania okazjonalne, w tym:
 „Senior 80 +”, „Tłusty Czwartek”, „Śniadanie Wielkanocne”. „ Andrzejki” czy 
„Wieczór Kolęd” . Kandydatka stara się aktywizować seniorów poprzez ich czynny 
udział w życiu kulturalnym Kalisza, w tym uczestnictwo w koncertach Filharmonii 
Kaliskiej, spotkaniach w ramach „Kaliszobrania”.
W uznaniu za swoje zawodowo – społeczne osiągnięcia otrzymała tytuł „Kaliszanki 
Roku 2021”. 

11. Witczak Ewa zgłoszenie indywidulane

( przedstawiono wymagane
poparcie grupy seniorów)

Posiada wykształcenie wyższe – nauki społeczne , kierunek praca socjalna. 
Zawodowo związana była z : MOPS W Kaliszu, obecnie pracuje w fundacji na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. 
Doświadczenie w pracy społecznej była: przewodnicząca Rady Osiedla Chmielnik, 
Radna Rady Miasta Kalisza dwóch kadencji, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla 
Winiary, członek Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kalisza. 
Uczestniczyła w organizacji: imprez międzypokoleniowych na osiedlu Chmielni i 
Winiary; projektu "Topienie Marzanny" dla: seniorów z Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej, podopiecznych Domu Dziecka, Seniorów z Osiedla Winiary. 
Organizuje "Grzybobranie" – spotkanie integracyjne w Lesie Winiarskim. 
Organizuje "Majówkę Winiarską"- spotkanie integracyjne zorganizowane wspólnie z 
Nadleśnictwem w Kaliszu w Centrum Edukacji Leśnej.    

Szczegółowe informacje dotyczące publicznego głosowania na członków Kaliskiej Rady Seniorów zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 596/2022  Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 13 września 2022r. w sprawie ustalenia procedury publicznego głosowania dotyczącego wyboru członków Kaliskiej Rady Seniorów. 

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/---/

          Mateusz Podsadny 
   Wiceprezydent Miasta Kalisza  

Kalisz, 13.09.2022r. 


