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SFINANSOWANO PRZEZ KW WSPÓLNIE DLA CHORZOWA

MARIOLA
ROLEDER

1

55 lat, lekarz medycyny, anestezjolog, 
specjalista medycyny ogólnej i rodzin-
nej; prawie 30 lat pracuje jako lekarz 
w Chorzowie; radna ostatnich czterech 
kadencji; od 12 lat jest przewodniczącą  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, jest też 
wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia 

RYSZARD
SADŁOŃ

2

50 lat, aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym Śląska; współorganiza-
tor wielu imprez kulturalnych; współ-
założyciel Związku Górnośląskiego 
w Chorzowie, wieloletni radny; współ-
twórca sukcesu ChCK i pomysłodawca 
karty BAJTEL CHCK; z Ruchem Cho-
rzów na dobre i złe 

RENATA
SŁOMCZYŃSKA

3

56 lat, lekarz, specjalista medycyny 
rodzinnej i internista; pracę związała 
z Chorzowem II - „Cwajka”; zaanga-
żowana w pomoc bezdomnym (Sto-
warzyszenie „Odnowa”),  od 2006 
roku jest radną (komisje: Rodziny i Po-
mocy Społecznej, Zdrowia, Edukacji); 
działa w Radzie z Społecznej Zespołu 
Szpitali Miejskich

ADAM
TRZEBINCZYK

4

37 lat, chorzowianin, wykształcenie 
wyższe (specjalność bezpieczeństwo 
narodowe), pracuje jako handlowiec 
(razem z rodziną)  na targowisku Bar-
ska; jest radnym, przewodniczy Klu-
bowi Radnych „Wspólny Chorzów”; 
przewodniczący SChSZWiK oraz  
Stowarzyszeniu ,,Nasz Dom”

ANTONI
KUPNY

5

63 lata, właściciel piekarni w Maciej-
kowicach, ma spore doświadczenie 
samorządowe – trzy kadencje był rad-
nym, pracował w Komisji Infrastruktury 
oraz w Komisji Kultury i Sportu cho-
rzowskiej Rady Miasta, był też człon-
kiem Rady Osiedla Maciejkowice 

EWA 
ŁUBKOWSKA
- BASZCZAK

6

35 lat, nauczyciel geografii  w ZSO nr 
1 w Chorzowie; ukończyła też studia 
podyplomowe  „Edukacja i  Rehabili-
tacja Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną”, nagradzana, nomino-
wana do Nagrody Korczakowskiej

EWA
FIDO

7

49 lat, nauczycielka polskiego z 30-let-
nim stażem, instruktor ZHP, stworzyła 
i prowadzi teatr amatorski „Rechtory 
na klopsztandze”, wyróżniona odzna-
ką  Związku Górnośląskiego „Pszociel 
slaskij godki” oraz wraz z zespołem 
statuetką  Kamrata Slonskij Godki; mę-
żatka, mama czterech córek 

DARIUSZ
MIERZWA

8

55 lat, przedsiębiorca, właściciel firmy 
Graficom i  wiceprezes Stowarzysze-
nia „Nasz Dom”, redaktor naczelny 
gazety „Echo Chorzowa”; organizator 
szkoleń, z chorzowskimi szkołami reali-
zuje programy edukacyjne; inicjator 
monitoringu wizyjnego w Chorzowie 
Starym; żonaty 

PIOTR
KOZAK

9

35 lat, magister prawa, prowadzi 
własną kancelarię; wiceprezes Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców Miasta 
Chorzów; zainteresowany poprawą 
bezpieczeństwa rodziny, edukacją i po-
mocą socjalną  oraz ochroną zabytków; 
pasjonuje go historia, motoryzacja,
polityka i sport

BARBARA
BANDYK

10

57 lat, mężatka, matka dwojga dzieci; 
z wykształcenia i zamiłowania od trzy-
dziestu ośmiu lat księgowa; aktualnie 
związana z chorzowską edukacją; Jej 
atutem jest znajomość  problematyki 
oświatowej, uczciwość i sumienność.
 

ROBERT
SZCZEPONIK

11

37 lat, chorzowianin, wykształcenie 
wyższe – absolwent Wyższej Szkoły  
Bankowej na kierunku Logistyka i Spe-
dycja Międzynarodowa; od 1997 
roku pracuje w Poczcie Polskiej, dzięki 
tej pracy bezpośrednio poznał proble-
my i oczekiwania chorzowian, szcze-
gólnie Chorzowa  II i Centrum 

MIROSŁAW
ZIELASKO

12

36 lat, wykształcenie średnie, 
elektromonter górnictwa pod-
ziemnego w KWK Bielszowice, 
pasjonuje go piłka nożna, gra 
w Chorzowskiej Lidze Futsalu; 
interesują go działania związane ze 
sportem oraz organizacją czasu po-
zaszkolnego dla dzieci; żonaty, jedno 
dziecko 

SABINA
LOREK

13

50 lat, socjolog, pedagog, zajmują-
ca się pomocą dzieciom i młodzieży, 
rodzicom i nauczycielom, 20 lat była 
dyrektorem  Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chorzowie, obecnie 
jest tam pedagogiem, szczególnie 
bliskie są jej potrzeby dzieci niepełno-
sprawnych, chorych i seniorów 

DANIEL
MITROS

14

33 lata,  politolog, związany z cho-
rzowskim samorządem, obecnie zaan-
gażowany w prace nad Śląską Kartą 
Usług Publicznych – jednym z najwięk-
szych projektów na Śląsku;  był  opie-
kunem  młodzieży  przy parafii św. Jó-
zefa; pasjonuje go muzyka poważna, 
fotografia i literatura 

LISTA KANDYDATÓW
NA RADNYCH MIASTA CHORZÓW

OKRĘG 1

Część miasta obejmująca Chorzów Stary i Maciejkowice oraz zasadniczą część Chorzowa II leżącą na północ od ul. 3 Maja i na wschód 
od ul. Katowickiej wraz z rejonem wyznaczonym ul. Floriańską do linii kolejowej Chorzów Batory - Bytom,do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Parkową.

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ
Więcej informacji na www.WSPOLNIEDLACHORZOWA.eu


