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SFINANSOWANO PRZEZ KW WSPÓLNIE DLA CHORZOWA

MARIAN
SALWICZEK

1

69 lat, w samorządzie od1994 roku jako 
radny, w latach 2002 - 2010 zastępca 
Prezydenta Miasta Chorzów ds. gospo-
darczych; wierny kibic Ruchu, prezes koła 
„Wielkie Hajduki” Związku Górnośląskie-
go; zapalony działkowiec; żonaty, dwoje 
dorosłych dzieci, czworo wnucząt 

HALINA
HILTAWSKA

2

62 lata, lekarz POZ, od 36 lat w zawo-
dzie; studia podyplomowe Wyższej 
Szkoły Biznesu i Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Śląskiego; doskonale zna 
problemy zdrowotne, życiowe i środo-
wiskowe chorzowian; zaangażowana 
w promocję zdrowia i profilaktykę; 
mężatka, mama i babcia czwórki wnu-
cząt 

ROMUALD
 FOJCIK

3

59 lat, chorzowianin, lekarz, od 1980 
roku pracuje w dzielnicy Chorzów 
Batory; radny dwóch kadencji, pracu-
je w Komisji Zdrowia  oraz w Komisji 
Praworządności  i Bezpieczeństwa; 
gorący zwolennik programów profi-
laktycznych dla chorzowian i dobrych 
dla pacjentów przemian w naszych 
szpitalach 

DARIUSZ
 GĘSIOR

4

45 lat,  były reprezentant Polski w piłce 
nożnej, olimpijczyk, dwukrotnie zdobył 
Mistrzostwo Polski (m.in. z Ruchem); 
przewodniczący Wydziału Szkolenia 
ŚZPN,  koordynator ds. młodzieży  
Ruchu Chorzów S.A.; prezes Fundacji 
Ruch Chorzów,  zajmującej się  szkole-
niem młodzieży; żonaty, dwoje dzieci 

ILONA
HELIK

5

47 lat, chorzowianka; absolwentka 
Akademii Wychowania Fizycznego; 
nauczyciel z ponad dwudziestoletnim 
stażem; 8 lat była dyrektorem III LO  
im. S. Batorego i 5 lat Gimnazjum nr 
7 w Batorym; pozyskała ponad milion 
zł funduszy UE na zajęcia dla uczniów 
5 chorzowskich szkół; mężatka, mama 
dwóch synów 

ZENON
MACHOWSKI

6

70 lat, lekarz, zawodowo czynny od 
1968 roku, 44 lata pracuje w dzielni-
cy Batory; pracował w byłym Szpitalu 
im. Styczyńskiego, od wielu lat prowa-
dzi poradnię POZ  – NZOZ Mach – 
Med; w przeszłości był trzy kadencje 
radnym, przewodniczył Komisji Zdro-
wia; zaangażowany w uporządkowa-
nie lecznictwa otwartego 

MIROSŁAW
SZOŁTYSEK

7

48 lat, od urodzenia mieszka w Hajdu-
kach Wielkich, pochodzi z typowej ślą-
skiej rodziny; 20 lat pracował  w Hucie 
Batory; od  25 lat zajmuje się profesjo-
nalnie śląską  muzyką – to jego wielka 
pasja; propagator Górnego Śląska  
w Polsce, Europie i na świecie 

DAGMARA
DZIUBA

8

38 lat, absolwentka UŚ, nauczyciel 
języka angielskiego w Szkole Podsta-
wowej nr 12 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Chorzowie Batorym; koordy-
nuje działania Klubu Szkół UNICEF; 
współorganizuje Miejski Konkursu Ję-
zyka Angielskiego dla podstawówek; 
mężatka, ma syna 

KRZYSZTOF
SZYNAWA

9

45 lat, chorzowianin, wykształcenie 
średnie techniczne;  ma za sobą 25 lat 
pracy na stanowiskach kierowniczych 
i jako pracownik obsługi technicznej; 
od 15 lat prowadzi także działalność 
gospodarczą; wierny kibic Ruchu Cho-
rzów; żonaty, ma dwoje dzieci  

MONIKA 
OSADNIK

10

38 lat, chorzowianka, mama Sylwka; 
od wielu lat walczy o szczęśliwe życie 
dla synka i innych niepełnosprawnych; 
zaangażowana maksymalnie w po-
moc ludziom; nominowana do nagro-
dy „ONA TO SKARB” – statuetkę  
odebrała z rąk Agaty Młynarskiej 

LISTA KANDYDATÓW
NA RADNYCH MIASTA CHORZÓW

OKRĘG 4
WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Okręg nr 4 obejmuje: Zasadniczą część Chorzowa Batorego za torami 
kolejowymi (bez tzw. „Biadacza”)

Więcej informacji na
www.WSPOLNIEDLACHORZOWA.eu


