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SFINANSOWANO PRZEZ KW WSPÓLNIE DLA CHORZOWA

MAREK
KOPEL

1

59 lat, aktywny w samorządzie od 
ponad 20 lat, prezydent Chorzowa 
w latach 1991-2010, obecnie wiceprze-
wodniczący Rady Miasta; założyciel 
i prezes stowarzyszenia „Wspólnie dla 
Chorzowa”; pracuje w KZK GOP jako 
wiceprzewodniczący Zarządu; żonaty, 
dwoje dorosłych dzieci 

HENRYK
WIECZOREK

2

64 lata, przewodniczący Rady Mia-
sta, były piłkarz, olimpijczyk (medale 
na Mistrzostwach Świata w Mona-
chium i na Olimpiadzie w Montrealu), 
trener m.in. chorzowskiego Ruchu z 
którym zdobył Mistrzostwo Polski w  
1989r., przedsiębiorca, emeryt, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej ChSM 

TOMASZ
PIECUCH

3

35 lat, pedagog, wykształcony wie-
lokierunkowo, pracownik Poczty Pol-
skiej; radny od 2006 r; przewodniczy 
Komisji Rodziny i P.S.; z żoną prowadzi 
Poradnię Życia Rodzinnego przy par. 
św. Wawrzyńca; żonaty, dwoje dzie-
ci. Współorganizator Chorzowskiego 
Biegu Rodzinnego i wypoczynku dla 
dzieci www.tomaszpiecuch.16mb.com

DARIUSZ 
HYPA

4

47 lat, kierownik zakładu Petrokol 
w Gliwicach, wcześniej pracował m.in. 
w  KWK „Barbara” w Chorzowie; 
Szafarz Najświętszego Sakramen-
tu – dzięki temu zna potrzeby ludzi 
chorych i starszych; zwolennik dialogu 
i współpracy; leży mu na sercu pielę-
gnowanie dorobku poprzednich po-
koleń 

ANNA
SIEROTNIK

5

43 lata, współzałożycielka oraz 
opiekunka ,,Wyspy’’ i ,,Wigilijnego 
Miasteczka’’; po śmierci męża Ste-
fana kontynuuje jego dzieło; mocno 
zaangażowana w pomoc dzieciom 
i młodzieży, i ludziom jej potrzebują-
cej; wdowa,  córki Kaja, Agnieszka 
i Magda

MAREK
OTTE

6

31 lat,  chorzowianin, absolwent Uni-
wersytetu Śląskiego (Marketing i Za-
rządzanie)  i Akademii Ekonomicznej 
(Zarządzanie Finansami Przedsię-
biorstw); pracuje w  Introl – Energo-
montaż; wiceprezes koła „Królewska 
Huta” Związku Górnośląskiego; żona-
ty, ojciec trzyletniego Leonka 

BOŻENA
PIETRZYK

7

56 lat, chorzowianka, lekarz – interni-
sta i specjalista medycyny pracy, pra-
cowała mi.n. w chorzowskim szpitalu, 
od  10 lat  jest dyrektorem  przychodni 
przy ul. Szczecińskiej (NZOZ Energo-
montaż Chorzów);  bliski jest jej sport, 
opiekuje się usportowioną młodzieżą; 
mężatka, mama trzech synów  

WOJCIECH
LESIK

8

49 lat, chorzowianin, pracuje 
w Miejskim Zarządzie  Ulic i Mostów 
w Chorzowie, zajmuje się administra-
cją systemami informatycznymi oraz 
wdrażaniem  i obsługą komputero-
wego systemu informacji o terenie; 
mocno zaangażowany w działalność 
„Wyspy”; żonaty, tata Marysi 

KRZYSZTOF
KWIECIEŃ

9

42 lata, pedagog z kilkunastoletnim 
stażem, pracuje w Akademickim Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących;  
współorganizuje imprezy sportowe 
i kulturalne; w 2013 roku laureat na-
grody dla najlepszego wychowawcy 
w Województwie Śląskim  w konkursie 
pod patronatem Prezydenta RP

MARIA
KAPUSTA

10

64 lata, radca prawny,  radna I i II 
kadencji Rady Miasta Chorzów, za-
angażowana w życie  społeczności 
Klimzowca; współtworzyła  Dom Do-
broci „Serce”,  prezes koła Klimzo-
wiec Związku Górnośląskiego, była 
I Miejskim Rzecznikiem Konsumentów 
w Chorzowie, organizowała tę instytu-
cje i prowadziła 10 lat

MICHAŁ
KOĆWIN

11

60 lat, lekarz, ortopeda - traumatolog, 
pracował na oddziale ortopedyczno 
- urazowym chorzowskiego szpitala, 
był  kierownikiem przyszpitalnej po-
radni, wiele lat opiekował  się drużyna-
mi ligowymi piłki nożnej  i piłki ręcznej 
KS Ruch Chorzów; obecnie pracuje 
w NZOZ Novia - Med w Chorzowie; 
żonaty, ma dwóch synów 

DANUTA
JARNAŃCZYK

12

chorzowianka, specjalistka do spraw 
księgowych, pracowała w PSS Spo-
łem, Wytwórni  Wyrobów Szklanych, 
spółce  „DISEN”, obecnie w MPGK 
Sp. z o.o. w Katowicach;  była człon-
kiem Rady Nadzorczej w firmy „DA-
NAR”; zainteresowana m.in. dokoń-
czeniem rewitalizacji „Biadacza” 

GRZEGORZ
WIECHA

13

57 lat, chorzowianin, absolwent Tech-
nikum Budowlanego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, prowa-
dzi własną działalność gospodarczą; 
zainteresowany poprawą standardu 
mieszkań i rozbudową infrastruktury 
miejskiej  

EWA
KLEPCZAREK

14

32 lata, pracuje z dziećmi, jest na-
uczycielem wychowania fizycznego 
i instruktorem pływania w szkołach 
i przedszkolu w Chorzowie i Katowi-
cach; koordynowała program Moje 
Boisko Orlik 2012; organizatorka im-
prez dla dzieci i młodzieży; walczy 
o bezpieczne i przyjazne place za-
baw 

LISTA KANDYDATÓW
NA RADNYCH MIASTA CHORZÓW
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WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ
Więcej informacji na www.WSPOLNIEDLACHORZOWA.eu

Część miasta łącznie z Klimzowcem od ul. Katowickiej, granicą administracyjną z Katowicami (osiedle 1000-lecia), ul. Ks. Jana Gałeczki, linią kolejową PKP Katowice - 
Gliwice oraz Katowice - Bytom, a ul. Hajducką do ul. Cmentarnej oraz do skrzyżowania  ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Parkową wraz ulicami Ludwika Szabatowskiego, 
Józefa Poniatowskiego, Marii Konopnickiej, Kaszubskiej i Lwowskiej.


