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WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ
Więcej informacji na www.WSPOLNIEDLACHORZOWA.eu
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MAREK
DUDEK

TOMASZ
KRAWCZYK

TERESA
ECKERT-KURZAWA

ANITA
BOĆKOWSKA

MIROSŁAW
MOSÓR

WIEŃCZYSŁAWA
ŚLIWIŃSKA

GABRIELA
MUŚ

ANNA
DOKRZEWSKA

64 lata, mgr inż. energetyk, radny pięciu
kadencji Rady Miasta, był sekretarzem
miasta i zastępcą przewodniczącego
RM, kierował Komisją Ochrony Środowiska i Komisją Rewizyjną, członek Rady
Nadzorczej CHSM; pozyskał dotacje
UE na przykrycie Rawy i oczyszczalnię
Klimzowiec

43 lata, chorzowianin, technik elektronik, przedsiębiorca, radny trzech
kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta, wiceprzewodniczący Komisji Praworządności
i Bezpieczeństwa, członek Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców; żonaty, ojciec
dwóch synów

56 lat, dr n. med., specjalista analityki
klinicznej i zdrowia publicznego, biegły sądowy; kierownik Laboratorium
w Zespole Szpitali Miejskich, wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, organizuje bezpłatne badania dla chorzowian

54 lata, chorzowianka, lekarz, od
1992 roku pracuje jako pediatra,
ostatnio w Centrum Medycznym; pracuje w komisji kwalifikującej dzieci do
zabiegów laryngologicznych w Lecznicy Dzieci i Dorosłych im. Mościckiego, bierze czynny udział w szkoleniach i prelekcjach dla lekarzy

46 lat, ponad 25 lat związany z Ruchem Chorzów, były wieloletni piłkarz
Niebieskich, Mistrz Polski z 1989 r.
i zdobywca Pucharu Polski 1996 r.,
trener, dyrektor sportowy i Członek
Zarządu, od 2013 wiceprezes Ruch
Chorzów; żonaty, ojciec dwójki dzieci

50 lat, chorzowianka, absolwentka
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracuje jako księgowa, jest
główną księgową w NZOZ „Centrum
Medyczne” w Chorzowie i prowadzi
własną działalność - „Biuro
Rachunkowe „PODATNIK” w Chorzowie; mężatka, mama trzech synów

55 lat, chorzowianka, lekarka, pracuje
w Poradni Neurologicznej Przychodni
IRYS-MED; jest Lekarzem Naczelnym
Ośrodka Opieki Długoterminowej
ASTO w Chorzowie; pracowała m.in.
w Przychodni Przyzakładowej przy
Azotach, Pogotowiu Ratunkowym oraz
na Oddziale Neurologii w Chorzowie

48 lat, lekarz z 20 - letnim stażem; od
8 lat mieszka i pracuje w Chorzowie,
praktykuje w przychodni przy ulicy
Beskidzkiej; otoczyła opieką ponad
2000 pacjentów; szczególną wagę
przywiązuje do profilaktyki, zdrowego stylu życia i ochrony środowiska
naturalnego
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KARINA
GOROL

ANETA
DZIEREŃ

EUGENIUSZ
WŁODARCZYK

KRZYSZTOF
KOPEL

40 lat, absolwentka kilku kierunków
studiów, m.in.: pedagogiki, gerontologii, zaangażowana w pomoc
społeczną – w pracę na rzecz dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz w pracę
na rzecz seniorów

37 lat, mama siedmiorga dzieci, wolontariuszka w różnych fundacjach
i stowarzyszeniach; lubi pomagać,
działa szczególnie na rzecz dzieci;
zainteresowana tworzeniem miejsc,
w którym dzieci rozwijają zainteresowania

48 lat, chorzowianin, realizuje projekt
CHORZÓW DLA CHORZOWIAN,
którego celem jest przywracanie
Chorzowa mieszkańcom; szczególnie
bliskie są mu problemy osób niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku
oraz sprawy dzieci i młodzieży

34 lata, chorzowianin, bezpartyjny,
absolwent Uniwersytetu Śląskiego
(Wydział Zarządzania); pracuje jako
kierownik ds. inwestycji w spółce ELTRANS w Chorzowie; w latach 20032006 Prezes Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej; żonaty, ma dwie córki
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Część Chorzowa II między linią kolejową Katowice - Bytom, ul. 3 Maja, a granicą administracyjną ze Świętochłowicami oraz Centrum Miasta
do ul. Strzelców Bytomskich, ul. Hajduckiej, ul. Cmentarnej, ul. Żwirki i Wigury i ul. Jana Kilińskiego.

