
Wykaz imienny osób, których kandydatury zostały zgłoszone 
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach III kadencji 

Lp. Imię i nazwisko
kandydata Organizacja zgłaszająca Opis kandydata 

1. Drabek Magdalena Fundacja BAJTEL –
Mysłowice Pomagają 

Główne obszary prowadzonej przez kandydata działalności to pomoc
osobom potrzebującym, ubogim, dzieciom niepełnosprawnym oraz

dorosłym, a także pomoc zwierzętom. 

2.
Drobiec –

Pawłowska Marzena

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska, 
Hufiec Mysłowice

Kandydatka posiada spore i różnorodne doświadczenie w
działalności społecznej. Była członkiem I Powiatowej Rady

Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach. Od 10 lat działa
jako wolontariusz w Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mysłowice

– w latach 2013-2017 skarbnik Hufca, w latach 2017 – 2022
komendantka Hufca . Od 15 lat jest wolontariuszem Hospicjum

Cordis. Kandydatka działa również jako wolontariusz przy organizacji
English Camp-ów dla dzieci i młodzieży chrześcijańskiej. Jest

założycielką Fundacji Prawo Twoim Przyjacielem im. Hanny Drobiec
zajmującej się pomocą prawną. Posiada również doświadczenie w

prowadzeniu działalności gospodarczej. 

3. Gazda Sebastian Mysłowicka Grupa Motocyklowa

Organizator akcji motocyklowych mających  na celu podnoszenie
świadomości mieszkańców Mysłowic o bezpieczeństwie w ruchu

drogowym. Inicjator akcji mających na celu krzewienie kultury
motocyklowej. Organizator akcji „Patrz w lusterka” wraz z Komendą

Miejską Policji w Mysłowicach. 

4. Gąsiorczyk Adam Stowarzyszenie NASZA ZIEMIA

Kandydat bierze aktywny udział w działalnościach podejmowanych
przez Stowarzyszenie. Wykazuje się inicjatywą. Jest aktywnym

uczestnikiem życia społeczności lokalnej, zainteresowanym poprawą
warunków życia mieszkańców. Kompetentny w wielu dziedzinach. 

5. Gąsiorczyk Mariusz  Ruch Autonomii Śląska 
Koło Mysłowice 

Kandydat jest nauczycielem historii, posiada dużą wiedzę o regionie i
społeczności. Był kandydatem SRP w wyborach do sejmiku

samorządowego. Udziela się społecznie, jest członkiem różnych
Stowarzyszeń. Był przewodniczącym Rady Dzielnicy Brzezinka. Jest

aktywnym związkowcem, przewodniczy Sekcji Związku Zawodowego
Nauczycieli. 

6. Hajduk Irena
Stowarzyszenie Amazonek

„Tęcza”

Aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia. Głównym obszarem
działalności kandydatki jest profilaktyka choroby nowotworowej

piersi i pomoc kobietom po przebytej chorobie. 

7. Kochel Anna Stowarzyszenie MOST 

Kandydatka przez większość swojej kariery zawodowej była związana
z samorządem. Zaczynała pracę w 2001r. W Urzędzie Miasta Zabrze,

gdzie przepracowała 16 lat. Jej głównym zadaniem było
pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie środków zewnętrznych, 

w tym UE, a także kwestie związane z pomocą publiczną,
zamówieniami publicznymi i przedsiębiorczością. 

W trakcie pełnienia obowiązków w samorządzie wielokrotnie
współpracowała przy realizacji projektów z organizacjami

pozarządowymi, w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Św. Brata Alberta
w Zabrzu.  Formalnie związana ze Stowarzyszeniem MOST od 2020

r., gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Obecnie koordynuje 2
projekty, które są realizowane na terenie Miasta Mysłowice,  tj. Klub

Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach oraz „Ku lepszemu życiu”. 



8. Kołodziej Antoni  Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „Nasze Mysłowice”

Aktywnie działa w zakresie projektów dot. pomocy społecznej,
zwłaszcza w środowisku senioralnym, rozpoznając jego potrzeby 

(w tym osoby wymagające wsparcia). Wspiera w ramach
wolontariatu działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych 

i utrwalanie pamięci historycznej. 

9. Kozłowska Anna  Łączą nas Mysłowice 

Kandydatka zajmuje się współpracą z organizacjami pro zwierzęcymi
od ponad 10 lat, aktywnie działa na rzecz zwierząt. 

W 2016 roku założyła Fundację Silesia Canias, której celem jest
promocja adopcji, organizacja biegów z czworonogami, edukacja 
z poprawy komunikacji człowiek – pies. Sama jest właścicielką 2

adoptowanych psów. Obecnie jest na etapie adopcji konia. 
W ostatnich latach założyła kolejne Stowarzyszenie Łączą nas

Mysłowice mające na celu działalność związaną z kulturą i sportem,
promocją zdrowia oraz partycypacją społeczna, ekologią. Bardzo
zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, koordynowała

punkt wydawania produktów potrzebnych uchodźcom
przygotowany przez Urząd Wojewódzki w Mieście Ogrodów. 

Do dnia dzisiejszego prowadzi działania pomocowe na terenie
Ukrainy wraz z grupą wolontariuszy. 

10. Kułaga Marek Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „Górnik”

Członek Rady Dzielnicy Janów – Ćmok. Prezes Stowarzyszenia
„Górnik”. Pomoc dla mieszkańców Mysłowic w radzeniu sobie

z problemem alkoholowym. 

11. Kuźma Sylwia Mysłowickie Towarzystwo
Historyczne im. Jacoba Lustiga 

Kandydatka od roku 2018 pełni funkcję Członka Zarządu Dzielnicy
Stare Miasto w Mysłowicach.  Jej działania w tym zakresie skupiają

się na bieżącym reagowaniu na wszelkie nieprawidłowości 
i problemy pojawiające się na terenie dzielnicy. Wsłuchuje się w

potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, starając się znaleźć dla nich
rozwiązania.

Współorganizuje festyny i akcje dla mieszkańców, w porozumieniu z
jednostkami miejskimi, takimi jak Mysłowicki Ośrodek Kultury,

Zakład Oczyszczania Miasta, Straż Miejska, Miejskie Przesiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, Ochotnicza Straż Pożarna, Miejski Zarząd

Gospodarki Komunalnej i innymi.

Działa aktywnie jako członek Mysłowickiego Towarzystwa
Historycznego imienia Jacoba Lustiga, biorąc udział w oficjalnych

obchodach i uroczystościach miejskich, upamiętniających
wydarzenia historyczne; podejmuje inicjatywy oraz dyskusje nad

sprawami miasta, dotyczącymi tak jego historii, jak i przyszłości oraz
m.in. kwestii szerzenia świadomości, przynależności kulturowej i

historycznej, wśród młodzieży oraz mieszkańców miasta.
Włącza się również aktywnie, w takie akcje jak np.: cykliczne

sprzątanie cmentarza żydowskiego.

12. Lizoń Mariusz
Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Mysłowice 

Kandydat jest członkiem Zarządu PTTK o/Mysłowice. 
Jest przewodnikiem beskidzkim, instruktorem Ochrony Przyrody. Na

co dzień pełni odpowiedzialną funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 17 w Mysłowicach. Posiada rozległą wiedzę 

o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. 

13.
Loska – Szafrańska

Katarzyna 
Fundacja 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Kandydatka jest osobą bardzo aktywną, rzetelną i oddaną zadaniom,
w które się angażuje od wielu lat. Zajmuje się prowadzeniem działań

dla osób w wieku senioralnym oraz 
ich rodzin. Dzięki inicjatywnie kandydatki prowadzone są domy,

kluby seniora oraz 5 dziennych domów pomocy społecznej 
w Katowicach. Jest osobą oddaną innym ludziom, budując ich

społeczne postawy i pozytywne relacje międzyludzkie. 



14. Lutrowicz Stanisław Stowarzyszenie Strzelecko-
Proobronne Husaria Śląsk 

Kandydat jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Wytypowany do szkoleń
z zadań taktyki. Zajmuje się sprawami organizacji imprez gier

taktycznych. Działa prężnie na rzecz Stowarzyszenia.  

15. Okolus Sylwia Mysłowickie Towarzystwo
Historyczne im. Jacoba Lustiga 

Sędzia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Członek Rady Dzielnicy
Brzezinka. Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Publicznego II kadencji. 

16. Olszowski Piotr Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „Nasze Mysłowice”

Organizator projektów w zakresie pomocy społecznej dla
schorowanych, samotnych seniorów, rodzin w trudnej sytuacji

materialnej oraz pozostających w kryzysie bezdomności 
w przestrzeni publicznej. Inicjuje projekty w ramach działań

wspomagających rozwój wspólnot lokalnych, utrwalanie pamięci
historycznej oraz promującej wolontariat i ochronę środowiska. 

17. Penkal Tomasz Stowarzyszenie Rugby 
Klub Hegemon Mysłowice 

Kandydat jest osobą aktywną społecznie, reprezentującą
rozbudowany kapitał społeczno-kulturowy, który w połączeniu 
z dotychczasową działalnością i wykształceniem może okazać 

się bardzo przydatnym członkiem Rady. 

18.
Polok – Marcol

Katarzyna
Fundacja BAJTEL – 

Mysłowice Pomagają 

Główne obszary prowadzonej przez kandydata działalności
to pomoc dzieciom oraz dorosłym niepełnosprawnym, ubogim

rodzinom, osobom potrzebującym oraz zwierzętom. Działa
społecznie w Mysłowicach od wielu lat. 

19. Rutkowski Jerzy 
Mysłowickie Stowarzyszenie

Rodzin Abstynenckich
„OGNIWO”

Działacz społeczny od 1991 roku. Jeden z założycieli Związku
Stowarzyszeń Województwa Śląskiego. Założyciel Krajowej Rady
Ruchu Abstynenckiego w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa

Pomocy Telefonicznej, założyciel Telefonu Zaufania dla osób 
i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. Prezes Mysłowickiego

Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”. Terapeuta
uzależnień. 

20. Rymut Zofia  Stowarzyszenie 
Amazonek „Tęcza”

Przewodnicząca Stowarzyszenia. Działalność wspierająca kobiety –
amazonki, po onkologicznym leczeniu nowotworu piersi. 

21. Sobczyk Iwona Fundacja BAJTEL – 
Mysłowice Pomagają 

Pomoc osobom niepełnosprawnym, ubogim, zwierzętom 
oraz podopiecznym Fundacji. 

22. Sorek Jerzy  Fundacja „Sport i Edukacja”

Kandydat jest wieloletnim Prezesem Uczniowskiego Klubu
Sportowego ASTRA z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 12 

w Mysłowicach. W 2015 roku jako fundator zarejestrował Fundację
„Sport i Edukacja”. Fundacja w ramach działań statutowych prowadzi

Klub Sportowy Active Sport. Jest organizatorem wielu obozów
sportowych oraz warsztatów przyrodniczych w Zawoi 

i Szczawnicy w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Podpisał umowy o współpracy Fundacji z Akademią Wychowania
Fizycznego w Katowicach, Babiogórskim Parkiem Narodowym w
Zawoi oraz innymi podmiotami pomagającymi w realizacji zadań

statutowych Fundacji. 

23. Sorek Szymon Stowarzyszenie Rugby 
Klub Hegemon Mysłowice 

Kandydat jest osobą aktywną społecznie, reprezentującą
rozbudowany kapitał społeczno-kulturowy, który w połączeniu 
z dotychczasową działalnością i wykształceniem może okazać 

się bardzo przydatnym członkiem Rady.

24. Stefański Jacek Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „Górnik”

30-letnia działalność w Stowarzyszeniu „GÓRNIK”. V-ce Prezes
Stowarzyszenia „GÓRNIK’. Pomoc dla mieszkańców Mysłowic 

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

25. Włosek Natalia Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „Nasze Mysłowice”

Aktywnie wspiera projekty w zakresie pomocy społecznej. Prowadzi
działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych, utrwalanie

pamięci historycznej oraz propaguje wolontariat
i zachowania proekologiczne. 

26. Zubel Teresa Stowarzyszenie 
Amazonek „Tęcza”

Członek Zarządu Stowarzyszenia. Profilaktyka choroby
nowotworowej piersi i pomoc kobietom po przebytej chorobie. 




