


Radny Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego. W imieniu 
mieszkańców złożył kilkadziesiąt wniosków i interpelacji. 
Doprowadził między innymi do remontu placu przy ulicy 
Kleeberga. W tym roku ukończył studia wyższe zdobywając 
tytuł magistra Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie), 
kierunek politologia. Obronił pracę magisterską pt. „Gwara w 
komunikacji lokalnej w Piekarach Śląskich”. Jego promotorem 
był dr hab. prof. UŚ Marek Jachimowski, prodziekan ds. nauki 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach 
Śląskich. Gospodarz obiektów sezonowych. Angażował się w 
pracę z młodzieżą, z którą trenował piłkę nożną, podzielając 
wspólne  piłkarskie pasje. Stale poszerza swoje zainteresowa-
nia w różnych dziedzinach społecznych  jednak najważniejsza 
pozostaje tematyka sportowa. Każdą wolną chwilę poświęca 
rodzinie.

2. Stanisław Plajzner

Mam 35 lat, wykształcenie wyższe o kierunku informaty-
ka. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Śląskim. Ponieważ 
mój zawód jest jednocześnie moją pasją, ciągle rozwijam 
swoje umiejętności i dlatego od roku jestem także stu-
dentem studiów doktoranckich. 
Z Piekarami Śląskimi związany jestem od urodzenia. Po-
chodzę z tradycyjnej, śląskiej, górniczej rodziny. Radnym 
jestem od dwóch kadencji i przez cały ten okres starałam 
się godnie reprezentować naszą lokalną społeczność. 
Przez 8 lat mojej samorządowej działalności udało się 
wiele dokonać, głównie dzięki współpracy ze wspaniałymi 
ludźmi. W ramach projektu  UMWETU zrealizowaliśmy 
między innymi takie projekty jak budowa boiska do 
siatkówki plażowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3,  czy 
odnowienie boiska na „Orgieszce”, a także szereg akcji 
charytatywnych wspierając mieszkańców naszego miasta.

3. Tomasz Wesołowski
Jestem piekarzaninem, mam 51 lat, mieszkam w Kozłowej 
Górze. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Moja 
żona Zofia jest wieloletnim pedagogiem  piekarskiej „zawo-
dówki”, ja jestem współwłaścicielem prywatnej firmy.
Systematycznie obserwuję sesje Rady Miasta i relacjonuję ich 
przebieg na forum internetowym spiekar.pl. Internauci znają 
mnie pod pseudonimem Obserwator23. Aktywnie uczestni-
czę w posiedzeniach komisji Rady Miasta zgłaszając uwagi do 
projektów uchwał. Złożyłem do Urzędu Miasta dwa wnioski 
mające na celu poprawę komunikacji mieszkańców z urzędni-
kami. W ramach budżetu obywatelskiego zaproponowałem 
dwa projekty: poprawy bezpieczeństwa poprzez montaż 
fotokomórki z radarem i tablicą LED oraz wykorzystania ku-
błów na odpady zielone zamiast dotychczasowych worków. 
Interesuję się muzyką rockową, żużlem, skokami narciarskimi, 
historią Inków i Majów, fotografią. Wolny czas spędzam na 
rowerze odwiedzając różne zakamarki Piekar Śląskich.

7. Jerzy Kozera

Rodowity piekarzanin, pozytywnie nastawiony do świata, 
uśmiechnięty oraz otwarty na dialog i rozwiązywanie 
problemów mieszkańców. 
Jako członek Polskiego Czerwonego Krzyża angażował się 
między innymi w organizowanie zbiórki charytatywnej dla 
dzieci z Domu Dziecka w Brzozowicach-Kamieniu. Hono-
rowy dawca krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Członek chóru kościelnego św. Cecylia 
przy Bazylice NMP w Piekarach Śląskich.
W tym roku przygotował dwa projekty zgłoszone w 
ramach budżetu obywatelskiego: odnowy i dostosowania 
do potrzeb mieszkańców parku na Starym Osiedlu oraz 
otwarcia dla ruchu ulicy Sportowej. 
Wierzy, że wspólnymi siłami, we współpracy z władzami 
miasta, mieszkańcy mogą zmienić obraz Piekar Śląskich. 
Jego zainteresowania to sport i podróże. Czas wolny spę-
dza z rodziną i znajomymi.

4. Marcin Kobyłecki
Mam 40 lat, jestem rodowitą piekarzanką, matką doro-
słej już córki i trzynastoletniego syna. Mam licencjat z 
zarządzania (psychologia biznesu), a w tej chwili konty-
nuuję studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w 
Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie. Otrzymuję 
stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce.
Jestem kierownikiem oddziału PHU Olsen Artykuły Ele-
-ktroinstalacyjne w Piekarach Śląskich. 
Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta, ponie-
waż potrzebne są zmiany i obranie nowego kierunku 
rozwoju.
Jestem osobą postrzeganą przez rodzinę i znajomych jako 
energiczna, zaradna, pomysłowa i z twardym charakte-
rem. Chciałabym poprzez nieustanny dialog z mieszkań-
cami i aprobatę Rady Miasta dążyć do realnej poprawy 
sytuacji w naszym mieście i realizacji ważnych inwestycji z 
wykorzystaniem środków unijnych.

8. Mariola Koziołek-Zioło
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Rodowita piekarzanka. Wykształcenie wyższe, szczęśliwa 
mężatka  - matka dorosłej córki. 
Radna Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego reprezentują-
ca mieszkańców Kozłowej Góry w Radzie Miasta. Dyrektorka 
biblioteki w Psarach. Wieloletnia dyrektorka piekarskiej 
biblioteki. 
Chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje kulturalne i 
społeczne. Nie są jej obce problemy osób niepełnospraw-
nych.  Uczestniczka spotkań Piekarskiego Forum Kobiet, 
zaangażowana w działalność społeczną. Zawsze promienna, 
uśmiechnięta i optymistycznie nastawiona do życia. 
Jej zainteresowania to oczywiście książki, ale również sport w 
formie rekreacyjnej:  rower, pływanie i ostatnio nordic-wal-
king.  Uwielbia podróże, gotowanie, ogrodnictwo i książki. 
Wolny czas spędza z rodziną, znajomymi i ...książkami. 

1. Helena Warczok

Mieszkam od zawsze w Piekarach Śląskich, mam średnie 
wykształcenie ekonomiczne. Interesuję się historią, lubię 
czytać oraz zwiedzać różne miejsca w Polsce i za granicą.
Pracuje od wielu lat w Zakładzie Gospodarki Mieszka-
niowej początkowo w administracji, a teraz w dyrekcji 
przy ul.Żwirki 23, dlatego nie są mi obce problemy ludzi 
z naszego miasta szczególnie mieszkaniowe czy braki 
finansowe związane z opłatami. Dostrzegam również brak 
miejsc parkingowych w naszym mieście. 
Mamy w Piekarach dużo miejsc do zwiedzania, które w 
większości są zaniedbane, brak jest zaplecza z tym zwią-
zanego (toalet czy tanich miejsc noclegowych).
Potrzebna jest również promocja miasta np. za przysło-
wiową złotówkę w postaci gadżetów (koszulki,długopisy 
czy kalendarze). Jeżeli mi Państwo zaufacie to oddajcie na 
mnie głos 16.11.2014r, a postaram się zawalczyć o to, co 
najbardziej potrzebne zawalczyć.

6. Ilona Będkowska

Od pierwszego roku życia jestem związany z Piekarami 
Śląskimi. Mam 42 lata.  Jestem żonaty.  Córka Wiktoria 
ma już 5 lat. 
Wykształcenie wyższe zdobyłem na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach, na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie 
ukończyłem politologię ze specjalizacją „komunikacja 
społeczna i dziennikarstwo”.  
Znacie mnie Państwo z Radia Piekary, gdzie pracowa-
łem przez 15 lat. Byłem dziennikarzem, prezenterem i 
wreszcie szefem wiadomości Radia Piekary. To właśnie w 
Radiu Piekary przeżyłem znaczny kawał życia i dlatego za-
wsze będę traktował tę stację z sentymentem i życzył jej 
wszystkiego dobrego, chociaż mogliście Państwo usłyszeć 
mnie w konkurencyjnym Radiu Fest. 
Marzy mi się rozwój naszego, piekarskiego radia i utrzy-
manie stacji na najwyższym poziomie. 

5. Robert Wnorowski



Mam 40 lat. Urodziłem i wychowałem się w Piekarach 
Śląskich. Tutaj ukończyłem szkoły: podstawową i technikum. 
Działałem w harcerstwie, a później w samorządzie szkolnym. 
Moje życie w Piekarach od najmłodszych lat było związane z 
Osiedlem Wieczorka, gdzie się wychowałem i dorastałem. Od 
3 lat mieszkam na Józefce. Problemy i oczekiwania miesz-
kańców obu tych dzielnic spowodowały, że postanowiłem w 
imieniu mieszkańców, sąsiadów, brać czynny udział w popra-
wianiu życia naszej społeczności. Korzystając z możliwości, 
jakie dało wprowadzenie budżetu obywatelskiego, skierowa-
łem projekt wykonania oświetlenia dla ulic Kościelna, Jesien-
na i Ustronna w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i osób 
starszych. Te projekty powinny już dawno być zrealizowane. 
Dlatego w imieniu mieszkańców chcę występować w Radzie 
Miasta. Wniosę świeżość i pomysły, których zrealizowanie 
przyniesie korzyść wszystkim mieszkańcom. 

9. Dariusz Pilarczyk
Mam 39 lat, jestem rodowitą piekarzanką i od dwudziestu lat 
jestem szczęśliwą mężatką. Mam dwójkę wspaniałych, doro-
słych dzieci. Milena jest absolwentką Szkoły Muzycznej 
w Bytomiu i studentką kierunku Zarządzania i Biznesu w 
Coventry w Wielkiej Brytanii. Kamil uczy się w Technikum 
Lotniczym ZDZ w Katowicach. Jeśli chodzi o życie zawodowe, 
to od 15 roku życia pracowałam fizycznie w rodzinnej 
piekarni Konowoł w Kozłowej Górze. Od dzieciństwa zawsze 
kochałam jednak malować i rysować, więc postanowiłam 
spróbować swoich sił zdając maturę dla pracujących, 
a po maturze ukończyć wymarzone studia artystyczne w 
Krakowie, po których zostałam projektantką ubioru. W 1995 
roku otworzyłam sklepik „U Ewy” w dzielnicy Józefka.
Obecnie wraz z mężem pracuję jako handlowiec oraz współ-
pracuję z firmą odzieżową, dla której staram się tworzyć co 
sezon nowe kolekcje ubioru dla nastolatek i kobiet. 

13. Ewa Motulewicz

Mam 34 lata, posiadam stopień naukowy doktora w zakresie 
nauk biologicznych. W latach 2004 – 2010 byłem nauczy-
cielem biologii w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Piekarach Ślą-
skich, uzyskując stopień nauczyciela mianowanego. Od 2008 
roku pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Zoologii 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Ślą-
skiego.  W 2009 roku współzakładałem Piekarskie Stowarzy-
szenie Przyrodników, organizację pożytku publicznego, której 
od 2014 roku jestem zastępcą prezesa. Z działalnością tego 
stowarzyszenia wiąże się większość mojej pracy społecznej, 
obejmującej głównie działalność dydaktyczną i popularyza-
torską w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody 
i tzw. świadomości ekologicznej, poprzez organizowanie 
prelekcji i wykładów, konferencji oraz podejmowania działań 
zmierzających do ochrony przyrody - powołanie użytku ekolo-
gicznego „Księża Góra”. Do Rady Miasta wniosę kompetencje 
i doświadczenie w zakresie szeroko pojętej oświaty i edukacji.

10. Łukasz Depa
Najmłodszy kandydat do Rady Miasta w zbliżających się 
wyborach. A może najbardziej wytrwały i chętny do zmian? 
Choć mam tylko 19 lat, mam również wiele pomysłów i chęci 
do działania jak zmienić Piekary na miasto bardziej przyjazne 
dla młodych, dla moich rówieśników. Jestem tegorocznym 
maturzystą Technikum Informatycznego przy ZSTiO w Tar-
nowskich Górach. Kilka lat temu marzyłem, aby Piekary stały 
się miastem młodych. Aby moje koleżanki, koledzy, ale rów-
nież ich rodzice mogli znaleźć w Piekarach pracę, mieli gdzie 
wyjść wieczorami i weekendami, czy też wrócić z ościennych 
miast w późnych godzinach. Kiedy dorosłem do pełnoletnio-
ści zadecydowałem, że to właśnie ten moment. Moment, 
by działać i zmieniać Piekary lokalnie oraz w obrazie całego 
województwa i kraju. W ramach ostatniego budżetu obywa-
telskiego zrealizowałem projekt budowy progów zwalniają-
cych na mojej ulicy. Mam nadzieję że w Piekarach uda mi się 
zmienić więcej! Mogę zapewnić, że będę do tego dążył.

14. Borys Labus

Mam 56 lat, jestem rodowitym piekarzaninem i szczęśli-
wym mężem, ojcem i dziadkiem. Przez 25 lat pracowałem 
jako górnik, od 8 lat przebywam na emeryturze, jednak 
wolnego czasu nie spędzam bezczynnie – promuję aktyw-
ność fizyczną, reprezentując Przegląd Piekarski w biegach 
masowych, maratonach i półmaratonach. 
Jestem medalistą Mistrzostw Polski Weteranów w biegu 
maratońskim, zwycięzcą wielu biegów ulicznych, czte-
rokrotnym zdobywcą tytułu superpływaka.  Startując 
w zawodach, w różnych rejonach Polski widzę zmiany 
jakie nastąpiły w wizerunkach tychże miast: powstające 
kompleksy sportowe i rekreacyjne, nowe trasy rowerowe 
i spacerowe. 
Będąc radnym chciałbym zmienić obraz naszego miasta, 
wzbogacając je nie tylko w obiekty sportowe, ale również 
będę starał się o utworzenie w naszym okręgu wybor-
czym żłobka dla najmłodszych piekarzan. 

11. Andrzej Wymysło
Mam 38 lat, czwórkę wspaniałych dzieci: Dawida-18 lat, Ce-
zarego-12 lat, Wiktorię-9 lat i Stanisława-3 lata. Jestem absol-
wentką Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności krawiec 
odzieży ciężkiej. Wspólnie z bratem prowadzę restaurację 
specjalizującą się w serwowaniu dań kuchni śląskiej. Uwa-
żam, że należy rozszerzyć ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży 
w domach kultury oraz stworzyć warunki do nauki i zabawy 
dla dzieci z defaworyzowanych rodzin. Podczas prac w Radzie 
Miasta będę zwracać szczególną uwagę na konieczność 
pozyskiwania nowych inwestorów tworzących miejsca pracy 
co wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w naszym mieście. 
Niezbędna jest także budowa dobrze wyposażonych placów 
zabaw dla dzieci i boisk do gier zespołowych.
Wolny czas poświęcam dzieciom gotując dla nich smakołyki. 
Uwielbiam eksperymentować wraz z synem w kuchni wymy-
ślając nowe dania. Inspiruję się m. in. kuchnią śródziemno-
morską i Bliskiego Wschodu. 

15. Ilona Bąkowska

Mam 60 lat. Już 35 lat pracuję w kopalni „Julian”. W tym 
okresie skończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa 
gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim, 
dialogu społecznego pracy na Akademii Ekonomicznej oraz 
zarządzania projektami w przedsiębiorstwie na Politechnice 
Śląskiej. Zawsze bardzo ważna była dla mnie moja rodzina: 
mąż i dwoje dorosłych już dzieci: Jacek i Dominika. Dzia-
łam społecznie: w Stowarzyszeniu  Techników i Inżynierów 
Górnictwa, w Związku Zawodowym „Kadra”, a ostatnio jako  
osoba świecka również  w organizacjach kościelnych.  Z racji 
długoletniej pracy  w górnictwie jestem współautorką książki  
„Górnictwo i tradycje górnicze  w Piekarach Śląskich” i to gór-
nictwo, a bardziej zagrożenia, które się pojawiają w związku z 
trudną sytuacją w tej branży przemysłu, są jednym z głów-
nych punktów mojego zainteresowania. Ponadto interesuje 
mnie profilaktyka zdrowotna oraz problemy osób starszych, 
takie jak opieka nad osobami samotnymi.

12. Aleksandra Duda
Mam 26 lat. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Mimo iż obecnie pracuję w służbie 
zdrowia, moją miłość do języka polskiego realizuję poprzez 
czytanie książek, edytowanie tekstów oraz pisanie artykułów 
jako freelancer. Wolny czas lubię spędzać w kinie, teatrze, a 
gdy pogoda sprzyja – na rowerze.  Jako rodowita mieszkanka 
Piekar Śląskich wiem, co dla piekarzan jest najistotniejsze. 
Pomaga mi w tym z pewnością fakt, iż większość mojej rodzi-
ny oraz wielu przyjaciół żyje w naszym mieście, a spojrzenie 
kilku pokoleń na sprawy nam najbliższe daje mi szerokie pole 
ich widzenia. Jestem młodą, kreatywną osobą pełną zapału, 
która angażuje się w to, co robi. Chciałabym, aby Piekary Ślą-
skie były miastem przyjaznym dla ludzi, którzy chcą założyć w 
nim swoje rodziny (sama się do nich zaliczam). Aby nie było 
tylko miejscem do spania, ale takim, w którym można miło 
spędzić wolne chwile.

16. Daria Frąckowiak
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27 lat, rodowity piekarzanin. Wykształcenie wyższe. Absol-
went prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz gospodarki i 
administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Katowicach. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach. Radny Rady Miasta kadencji 2010-2014. 
Aktywnie reprezentuje lokalną społeczność. W imieniu 
mieszkańców złożył ponad 100 wniosków i interpelacji. Autor 
projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku osób 
remontujących piekarskie zabytki i w sprawie poparcia dla 
starań o uznanie mowy śląskiej, jako języka regionalnego. 
Inicjator pomysłu  obniżenia diet radnych i wynagrodzenia 
prezydenta miasta. Doprowadził do remontu kilku ulic w cen-
trum Piekar – m.in. ul. Inwalidów Wojennych i ul. Wyzwole-
nia.  Dzięki jego staraniom udało się wyremontować elewację 
Kościoła Kalwaryjskiego.  W Radzie Miasta zajmował się m.in. 
ochroną zabytków, jakością przestrzeni publicznej i ekologią.

2. Tomasz Flodrowski

Moja rodzina od zawsze mieszka w Piekarach. Mam 53 
lata, żonę, dwoje dzieci. Na pytania czy mogę pomóc 
zawsze odpowiadam TAK! Kiedy i jak? NIGDY nie pytam 
za ile!  
W ramach akcji „Zostaw 1% podatku w Piekarach” bez-
płatnie wypełniłem kilka tysięcy PITów. Nie było by tej 
akcji bez mnóstwa dobrych i serdecznych słów z Waszej 
strony.  Myślę o tych, którym dodałem otuchy i wiary w 
bezinteresowność drugiego człowieka. Pomaganie innym 
to cecha całej mojej rodziny. 
Od dwóch lat staram się o szczepienia dziewczynek 
przeciwko HPV - wirusowi odpowiedzialnemu za raka 
szyjki macicy. Codziennie pięć Polek umiera na raka, który 
jest uleczalny. Obecna władza odrzuciła program do roku 
2016. To skandal! W Piekarach chciałbym zmienić przede 
wszystkim styl sprawowania władzy. Nie podoba  mi się 
sposób zarządzania miastem. 

3. Maciej Czempiel
Wodzirej, kabareciarz, muzyk, basista, cyista. Telewizyjny 
kucharz i licencjonowany pracownik ochrony. Były górnik, 
dyżurny ruchu kolei niepublicznych oraz instruktor zespołów 
muzycznych. 
Występuje i prowadzi różnego rodzaju imprezy od 1974 roku 
nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami: w Czechach, 
Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Niemczech, Anglii, Turcji oraz w 
Rosji. Znacie go Państwo z programów Telewizji Silesia oraz 
występu w programie „Ugotowani”, w którym reprezentował 
Śląsk.
Na KWK Piekary pracował pod ziemią, na powierzchni, w 
biurze, w dozorze i jako związkowiec. Obecnie jest rencistą. 
Ma 55 lat i walczy z rakiem. Robi to zachowując wspaniałe 
poczucie humoru. Jak mówi chciałby coś jeszcze pozostawić 
po sobie w Piekarach Śląskich, dlatego zdecydował się kandy-
dować na radnego.

7. Marek Jarawka

Mam 21 lat i ukończyłam studia wyższe zawodowe i obro-
niłam prace pt. „Demokracja bezpośrednia na poziomie 
lokalnym na przykładzie Bytomia”, na kierunku politologia 
- specjalność samorządowa, na Uniwersytecie Śląskim, gdzie 
dalej kontynuuję naukę. Praktyki zawodowe odbywałam w 
Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Zdobyłam spore doświadcze-
nie w pracy z ludźmi, łącząc pracę zawodową i naukę. 3-krot-
nie byłam Radną Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie pełniłam 
również funkcję przewodniczącej. Zajmowałam się również 
wolontariatem, m.in.  w WOŚP, Szlachetnej Paczce, czy PCK, 
od kilku lat jestem Honorowym Dawcą Krwi.  Obecnie dzia-
łam na rzecz miasta w Stowarzyszeniu Komitet Obywatelski 
i w Piekarskim Forum Kobiet. Współorganizowałam akcję 
UMWETU, „Wywieś flagę w oknie”. W tym roku złożyłam 
projekt „Hot Spot-darmowy Internet  w centrum miasta”, w 
ramach budżetu obywatelskiego.  Wniosę młodość i świeżość 
do Rady Miasta. 

4. Natalia Ciupińska
Mam 23 lata. Od urodzenia mieszkam w Piekarach Śląskich. 
Jestem studentem III roku automatyki i robotyki na Poli-
technice Śląskiej. Jedną z moich pasji jest jazda na rowerze, 
jednak w naszym mieście brakuje ścieżek rowerowych, 
co znacznie utrudnia realizowanie mojego hobby. Dlatego 
jako radny w pierwszej kolejności chciałbym zająć się stwo-
rzeniem kompleksowego systemu ścieżek rowerowych w 
Piekarach Śląskich. Posiadam uprawnienia ratownika WOPR 
oraz uprawnienia instruktorskie z pierwszej pomocy przed-
medycznej. Chciałbym rozwinąć w naszym mieście działal-
ność na rzecz edukowania mieszkańców w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy tak, aby każdy z nas wiedział, 
co robić w sytuacji zagrożenia życia. W Radzie Miasta będę 
reprezentował młodych piekarzan, którym nasze miasto ma 
coraz mniej do zaoferowania.  Będę walczył o poprawę oferty 
kulturalno-rozrywkowej dla młodzieży i zorganizowanie noc-
nych połączeń autobusowych z ościennymi miastami.

8. Szymon Michalik
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Piekarzanka. Wykształcenie wyższe. Magister politologii i 
nauk społecznych. Absolwentka m.in. Międzynarodowej 
Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach - Filia Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux. Odbywa-
ła staże międzynarodowe na Uniwersytecie Artois, Campus 
International w Tulonie, w Ośrodku Polskiego Komitetu 
Alliance Francaise oraz w Trybunale Administracyjnym w 
Paryżu. Radna kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014. Dzia-
łaczka społeczna. Od 2000 roku zaangażowana w działalność 
Komitetu Obywatelskiego, współpracowniczka Radia Piekary 
(2001-2005). Założycielka Piekarskiego Forum Kobiet (2007), 
współzałożycielka projektu UMWETU. Pracowała w komi-
sjach: Budżetu i Finansów oraz Edukacji, Kultury i Sportu. 
W Radzie Miasta zabiegała m.in. o utworzenie połaczenia 
autobusowego z Chorzowem i sprzeciwiała się drastycznym 
podwyżkom opłat za żłobek.

1. Sława Umińska-Duraj

Piekarzanin. Dwoje dzieci. Z wykształcenia mechanik 
samochodowy. Od wielu lat prowadzi własną firmę - AU-
TOREGEN Serwis. Ceniony za rzetelność i wysoką jakość 
usług. Jak mówią o nim znajomi - wszystko co robi, stara 
się robić dobrze. 
W Piekarach Śląskich znany z działalności społecznej. 
Wielokrotnie wspierał finansowo organizacje imprez 
kulturalnych i charytatywnych. Bez jego wsparcia nie 
odbyłaby się ani jedna edycja Miss Piekar Śląskich. Zaan-
gażowany także w wiele innych akcji w ramach projektu 
UMWETU.
Ma szerokie zainteresowania, wśród których na pierwszy 
plan wychodzą oczywiście sporty samochodowe. Wierny 
fan Roberta Kubicy. Czas wolny spędza w zgodzie z 
naturą. Uwielbia wędkować i śpiewać ze znajomymi przy 
ognisku.

6. Andrzej Macioł

Piekarzanin. Żonaty, dwoje dzieci. Technik RTV. Pry-
watny przedsiębiorca, właściciel salonu cyfrowego 
Polsatu. Zna problemy, z którymi muszą borykać się 
osoby prowadzące działalność gospodarczą w Pieka-
rach Śląskich. 
Otwarty, życzliwy, ale mający swoje zdanie i potrafiący 
dochodzić swoich racji. Skrzywdzony przez urzędników 
oddał sprawę do sądu, ktory przyznał mu rację. 
W działalność społeczną wciągnęli go twórcy projektu 
UMWETU. Między innymi sponsorował i pomagał w 
organizacji Wielkiej Gali Miss Piekar Śląskich.
Z racji zawodu pasjonuje się elektroniką. Interesuje się 
także sportem. Nie jest domatorem. Lubi chodzić do 
kina i wyjeżdżać na różnego rodzaju wycieczki.
Kandyduje do Rady Miasta aby reprezentować miesz-
kańców i uczestniczyć w procesie rozwoju miasta.

5. Zbigniew Bajer



Mam 27 lat i wykształcenie wyższe zdobyte za granicą. 
Byłam kelnerką, tłumaczem, opiekunką, a także jak wiele 
osób w moim wieku, osobą bezrobotną.  Obecnie pracuję w 
organizacji pozarządowej jako analityk ekonomiczny. Marzę o 
zrobieniu doktoratu w dziedzinie ekonomii zdrowia. 
Jestem podróżniczką,  amatorką sportów oraz miejską rowe-
rzystką. Odkąd mój tato nauczył mnie pływać w wieku 6 lat, 
nie wyobrażam sobie życia bez wody.  Uważam, że Piekary 
zasługują na basen „z prawdziwego zdarzenia” gdzie zarów-
no dzieci, jak i seniorzy będą mogli zadbać o zdrowie i wypo-
czynek. Chcę także wybudowania ścieżek rowerowych – aby 
odciążyć miasto z ruchu drogowego. Wierzę w zasadność 
inwestycji w zdrowie. Zbilansowana dieta i sport to jego naj-
ważniejsze filary, ale nie można zapominać o zdrowiu ducha 
i zabawie. Chciałabym aby to młodzi ludzie byli pomysłodaw-
cami imprez i nowych inicjatyw w Piekarach. 

9. Dominika Duda
Mam 21 lat, jestem studentem trzeciego roku mechani-
ki i budowy maszyn na Politechnice Śląskiej.  
Jestem, jak wielu młodych ludzi,  pasjonatem gier kom-
puterowych, chociaż nie jest to moje jedyne zaintereso-
wanie. 
Moja rodzina od zawsze była związana z Piekarami 
Śląskimi. Mój pradziadek był przed wojną policjantem 
na Szarleju, babcia jest emerytowaną nauczycielką na 
Starym Osiedlu.
Jestem młody, ale jest to mój atut. Młodzi ludzie też 
powinni mieć swoją reprezentację w Radzie Miasta. 
Jako radny chciałbym doprowadzić do powstania no-
wych parkingów na ul. Wojska Polskiego, obok cukierni 
Alaska, przy MSP nr 1, wprowadzić ruch jednokierunko-
wy na ulicach Żwirki i Kościuszki.

13. Jakub Kocjan

Mam 35 lat, ukończone studia na Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach o profilu informatycznym, od 7 lat 
pracuję w międzynarodowej korporacji znajdującej się 
w Bytomiu. Moi rodzice całe życie byli związani z Hutą 
Katowice.
5 lat temu zostałam mężatką, piekarzanką i młodą 
mamą, a to wszystko za sprawą nieodpartego uroku 
mojego męża - Marcina.
Czas wolny poświęcam rodzinie - razem staramy się ak-
tywnie spędzać każdą wolną chwilę. Nasze małe i duże 
wycieczki, a także status „młodego mieszkańca Piekar 
Śląskich” każą mi spojrzeć na nasze miasto czasem 
krytycznym wzrokiem, ale też przynoszą na myśl nowe 
pomysły, które razem możemy wdrożyć w życie. Jestem 
osobą kreatywną, otwartą i chętną do pracy - chcę za-
mienić narzekanie na aktywne działanie.

10. Aleksandra Markiefka

28 lat, społecznik. Wykształcenie wyższe. Politolog. Posia-
da wiedzę z zakresu samorządu gminnego i jest meryto-
rycznie przygotowany do pełnienia funkcji publicznych. 
Członek Stowarzyszenia Wspólnie Dla Piekar zaangażowa-
ny w życie lokalnej społeczności.
Interesuje się stanem infrastruktury transportowej w 
mieście (chodniki, ulice, drogi rowerowe, transport pu-
bliczny, itp)  oraz motoryzacją.   
Kandyduje do Rady Miasta ponieważ chce tworzyć 
przyszłość Piekar Śląskich jako przyjaznego miejsca do 
zamieszkania i zatrzymać odpływ młodych ludzi z miasta 
takich jak On. 
Do Rady Miasta chce iść  w zespole ludzi,  z mandatem 
poparcia dla nowego kierunku zmian. Startuje tylko dla 
tej idei bo wierzy że jej zrealizowanie przyniesie korzyść 
wszystkim obecnym jak i przyszłym mieszkańcom Piekar 
Śląskich. 

11. Igor Kałucki

Mam wykształcenie wyższe, pracuję w prywatnych przed-
siębiorstwach. Jestem mieszkanką Piekar Śląskich od 13 lat i 
pokochałam to miasto. Przeprowadziłam się tu szukając swo-
jego miejsca na ziemi. Rodzina motywuje mnie do działania. 
Gdy patrzę na nasze miasto widzę, jak wiele można  jeszcze 
zrobić by było ono przyjazne dla mieszkańców.  W 2013 roku  
zainspirowałam grupę znajomych,  a następnie wspólnie 
zebraliśmy  ponad tysiąc sto  podpisów pod petycją  w spra-
wie  utworzenia bezpośredniej  komunikacji na linii  Piekary 
-Chorzów . W wyniku podjętych działań, spotkań, rozmów z 
decydentami, w tym  KZK GOP , trasa autobusu  linii 192 od 
maja zasłała wydłużona do Chorzowa. W trakcie  tego pro-
jektu współpracowałam z wieloma mieszkańcami naszego 
miasta i zobaczyłam jaka  ważna jest umiejętność   wsłucha-
nia się potrzeby, pomysły ludzi, i jak  ważna jest umiejętność 
osiągania kompromisu. Przekonałam się również jaką dużą  
siłę  mają zwykli ludzie, kiedy działają razem by osiągnąć  cel. 

12. Katarzyna Piechaczek-Szydło

Mam 22 lata, pracuję jako monter sieci telekomunika-
cyjnej w firmie Protonet.  Jestem uczciwym, prawdo-
mównym, pomocnym człowiekiem, nikogo nie zosta-
wię w potrzebie. Wierzę, że razem można zdziałać 
wiele - potrzeba tylko dobrej woli i współpracy. 
W działalność społeczną wciągnął mnie brat, zachęca-
jąc do udziału 
w projekcie UMWETU. Wspólnie budowaliśmy boiska, 
sprzątaliśmy śmieci i organizowaliśmy galę Miss Piekar 
Śląskich. Ta praca i jej efekty dają wiele satysfakcji.
Chciałbym być pomocny ludziom w moim otoczeniu i 
spróbować coś zdziałać. A zmienić i poprawić można 
dużo rzeczy. 
Dlatego startuję na radnego naszego miasta Piekary 
Śląskie. Mam nadzieję, że otrzymam od Państwa man-
dat zaufania. Dziękuje za głosy.

14. Kazimierz Wesołowski
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Materiał KWW K.Turzańskiego i S. Umińskiej -Duraj



Piekarzanin od urodzenia. Ma 64 lata. Prezes Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej liczącej ponad 50 
tys. mieszkańców. W latach 1991-1998 Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. W latach 
1994-1998 i 2002-2005 pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Miasta w Piekarach Śląskich, a w okresie 1998-2002 - 
wiceprezydenta miasta. Przygotował m.in. dokumentację po-
łączenia ulicy Skłodowskiej-Curie z Sadowskiego. Zrealizował 
budownictwo mieszkaniowe dla rodzin wielodzietnych oraz 
przejął budynki Montometu na majątek gminy, czym uchronił 
je przed sprzedażą w prywatne ręce. To z jego inicjatywy 
powstały w każdej dzielnicy place zabaw. Jako radny wystę-
pował przeciwko likwidacji Zakładu Górniczego. Postulował 
budowę centralnego źródła ciepła. Był zaangażowany w 
wykonanie ulicy Podmiejskiej do Radzionkowa i utworzenie 
Strefy Aktywności Gospodarczej. W 2014 roku nagrodzony 
Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. 

2. Grzegorz Gowarzewski
Mam 30 lat, jestem rodowitą piekarzanką, szczęśliwą 
mężatką. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach na kierunku informatyka 
i ekonometria. Wykształcenie uzupełniłam studiami pody-
plomowymi w zakresie finansów i zarządzania, posiadam 
również licencję zarządcy nieruchomości. Od 7 lat pracuję w 
bankowości i finansach. W życiu kieruję się wartościami wy-
niesionymi z rodzinnego domu - rodzice wpoili mi uczciwość 
w każdej sferze życia oraz szacunek dla drugiego człowie-
ka. Rodzice całe zawodowe  życie związali z górnictwem, 
oboje pracowali w KWK Andaluzja. Tata Ryszard Janiszewski 
pracował jako Główny Inżynier ds. BHP, a mama Joanna w 
kopalnianej służbie zdrowia. Jestem kobietą, która nie boi 
się wyzwań. W realizowanie powierzanych mi zadań zawsze  
wkładam maksimum wysiłku. Jestem kobietą aktywną. 
Promuję w mieście m.in. ideę szczepień profilaktycznych 
przeciwko HPV (rakowi szyjki macicy).

6. Agata Delewska

Piekarzanin, Radny Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 
2010-2014, członek stałej Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W 
latach 2011-2014 doraźnej Komisji Stypendialnej. W grudniu 
2012 wybrany na 2-letnią kadencję do Rady Programowej 
Ośrodka Kultury „Andaluzja”. Od wielu lat  poświęca się pracy 
społecznej na rzecz piekarskiego sportu, kiedyś jako zawod-
nik, następnie jako działacz sportowy GKS Andaluzja i obec-
nie członek zarządu Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.  
Na forum Rady Miasta jak i w licznych wnioskach i interpela-
cjach wielokrotnie podnosił ważne dla mieszkańców spra-
wy.  Pełnił dla mieszkańców regularnie dyżury radnych oraz 
przedstawiał sprawozdania ze swojej działalności. Należy do 
Stowarzyszenia Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie 
pełniąc funkcję sekretarza zarządu. Współzałożyciel Stowa-
rzyszenia Śląsk XXI.  Jako przedstawiciel wojewody zasiadał w 
Radzie Społecznej Szpitala Miejskiego. 

3. Łukasz Ściebiorowski
43 lata, wykształcenie wyższe o kierunku zarządzenie 
przedsiębiorstwem, doświadczony menedżer, założyciel 
w Piekarach Śląskich Akademii Piłkarskiej dla dzieci w 
ramach współpracy z Juventus Soccer Schools z Turynu. 
Jestem urodzonym piekarzaninem. Całe swoje dzie-
ciństwo, najpiękniejsze lata szkoły średniej i studiów 
spędziłem w Brzezinach Śląskich i Brzozowicach-Ka-
mieniu. W tych dzielnicach mam rodzinę, przyjaciół i 
znajomych. 
Postanowiłem kandydować do Rady Miasta bo uważam, 
że teraz ja mogę coś zrobić dla tych dzielnic, w których 
się wychowałem. W moim życiorysie zawodowym jest 
wiele firm którymi zarządzałem zawsze kierując się za-
sadami zrównoważonego rozwoju i troski o ludzi. Pieka-
ry Śląskie też powinny w większym stopniu realizować 
politykę równomiernego rozwoju dzielnic i równych 
szans dla wszystkich jego mieszkańców.

7. Tomasz Sokoła

Od 10 lat prowadzę Bezpłatne Poradnictwo Obywatelskie 
i Prawne dla wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich oraz 
mediacje rodzinne, a przez okres  5 lat prowadziłam 
przy MOPR Piekary Śląskie autorski program edukacyjno-ko-
rekcyjny dla osób stosujących przemoc. Od kilku lat promuję 
na terenie miasta Piekary Śląskie idee mediacji, 
organizując na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych  
program mediacji rówieśniczych  oraz konferencje. „Choć nie 
musimy się kochać, przyjaźnić ze sobą, to musimy się nauczyć 
ze sobą rozmawiać!” W mojej działalności społecznej wspie-
ra mnie mój mąż niejednokrotnie służąc mi radą i wsparciem. 
Będę w sposób polubowny rozwiązywała konflikty polityczne, 
dbała o rozwój miasta, a przede wszystkim będę dążyła do 
takiego wypromowania miasta Piekary Śląskie, aby „przyszli 
tu inwestorzy”, nie uciekali z niego jego  mieszkańcy, aby tu 
w swoim mieście mogli nie tylko znaleźć miejsca pracy, ale i 
odpocząć. 

4. Ewa Krytowska
Mam 43 lata. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem 
dwóch synów. Mam wykształcenie średnie (technik 
mechanik). Obecnie pracuję fizycznie jako wytapiacz 
metali nieżelaznych w Hucie Orzeł Biały, dodatkowo w 
zakładzie udzielałem się społecznie zasiadając w Zarzą-
dzie Związków Zawodowych MZZ i Pracowników Orła 
Białego przez dwie kadencje. Od 2013 roku jestem 
członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Powiatowej 
OPZZ w Bytomiu.
Udzielając się społecznie nabyłem wiedzę i doświad-
czenie, które chciałbym wykorzystać na rzecz naszego 
miasta, a do Rady Miasta wnieść pomysły, których zre-
alizowanie przyniesie korzyść wszystkim mieszkańcom 
Piekar Śląskich. Jeśli zaufacie mi Państwo i oddacie na 
mnie swoje głosy 16 listopada, obowiązki swoje będę 
wypełniał z dużym zaangażowaniem.

8. Jacek Bryś

Rodowity piekarzanin. Żonaty,  trójka dzieci.
Wykształcenie wyższe o specjalności „Ochrona Środo-
wiska i Gospodarka Odpadami” oraz ukończone Studia 
Podyplomowe o kierunku „Logistyka i Zarządzanie”. 
Obydwie specjalności zdobyte w Wyższej Szkole Ochrony 
Pracy w Katowicach. Tytuł inżyniera. Certyfikaty: Nowo-
czesne zarządzanie w przedsiębiorstwie na bazie gospo-
darki rynkowej oraz Transporcie krajowym. 
35  lat pracy w przemyśle węglowym.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obywatelski. 
Działalność społeczną kontynuuje również w ramach 
projektu UMWETU. Bycie radnym postrzega jako misję, 
do której trzeba dojrzeć. Zainteresowania: polityka, sport, 
muzyka, programy przyrodnicze.  Czyta prasę, książki 
oraz różnego rodzaju publikacje na tematy przyrodnicze, 
ochrony środowiska.  

5. Jacek Skopp
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Wykształcenie wyższe. Wydział Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek politologia. Były 
dziennikarz, założyciel Przeglądu Piekarskiego, były doradca 
burmistrza Tarnowskich Gór, naczelnik wydziału promocji 
Bytomia obecnie dyrektor do spraw marketingu w spółce 
akcyjnej. Udało mu się zjednoczyć wiele różnych środowisk 
i organizacji społecznych, likwidując tradycyjne rozbicie poli-
tyczne w mieście i wystawiając silną, społeczną listę kandyda-
tów do Rady Miasta. 
Radny kadencji 2010-2014, szef klubu radnych Krzysztofa 
Turzańskiego.  W imieniu mieszkańców złożył niemal sto 
interpelacji, wniosków i zapytań.  
W ciągu minionych lat pokazał na czym mu zależy i co potrafi 
zrobić. Zaangażowanie społeczne w różnego rodzaju akcje i 
projekt UMWETU to działania na skalę do tej pory niespoty-
kaną w naszym mieście.

1. Krzysztof Turzański



Rodowita piekarzanka. Mam 61 lat wykształcenie średnie. 
Jestem szczęśliwą żoną i matką dwóch dorosłych już synów, z 
których jesteśmy z mężem dumni. Dwójka wnuków uzupeł-
nia nasze szczęśliwe chwile. 
W pracy zawodowej pomagałam ludziom i przekazywałam 
moją wiedzę, doświadczenie i zdobyte umiejętności. Zawsze 
z mężem bezinteresownie pomagamy ludziom. Zresztą mąż 
strażak, pomoc innym ma w genach. Obecnie jestem na 
emeryturze.
Koleżanki mówią o mnie, że zawsze na mnie mogą liczyć. Jak 
czegoś się podejmuję, to prawie zawsze kończę sukcesem. 
Życzliwa, ale mająca też swoje zdanie, potrafię dochodzić 
swoich racji. W pełni zaangażowana w wykonywanie 
powierzonych obowiązków. Uczestniczka spotkań Piekar-
skiego Forum Kobiet. Moją pasją jest czas spędzony w moim 
ogródku, języki obce i komputer.

9. Teresa Bąbik
Jestem mężatką, mam 33 lata i jako kobieta sukcesu 
realizuję od ponad  dwóch lat założone cele finansowego 
wspierania przedsiębiorców. Prowadzę firmę doradztwa 
finansowego, wychowuję 8 letnią córkę, znajduję czas dla 
innych.
Jestem w pełni zaangażowana w to co robię. Jako matka 
prowadząca firmę muszę zawsze być na straży potrzeb 
dziecka oraz aktywności rozwojowej firmy – tę możliwość 
uzyskuję dzięki wytrwałości, ciągle świeżym pomysłom, 
a przede wszystkim pasji.
Czas spędzony na wydziale Psychologii w Biznesie w Wyż-
szej Szkole Bankowej w Chorzowie dał mi mocne podsta-
wy do mojej obecnej działalności. Z racji doświadczenia i 
możliwości  kontaktów bezpośrednich z dużymi instytu-
cjami finansowymi chciałabym zająć się poszukiwaniem 
środków zewnętrznych dla naszego miasta. 

13. Anna Zdancewicz

Mam 24 lata, moja dusza jest dość artystyczna. 
Z zawodu jestem stylistą natomiast dodatkowo zajmuję się 
fotografią, gdyż jest ona moją pasją od zawsze. Najbardziej 
interesuje mnie fotografia uliczna,  gdyż wtedy najwięcej je-
steśmy w stanie dostrzec.  W codziennym biegu bywa często 
tak, iż nie mamy czasu spojrzeć na to, co się dzieje wokół nas. 
Zatem dumą moją będzie uwiecznienie postępów w naszym 
mieście Piekary Śląskie.
Mimo niewielkiego wizjera w aparacie moją wizją będzie 
dostrzeganie największych potrzeb przede wszystkim naszych 
mieszkańców. Jestem również pasjonatką jazdy na rowerze 
niestety dotychczas w pełni nie mogłam oddać się swojej 
pasji z powodu braku ścieżek rowerowych. Dlatego też kolej-
nym z postawionych przeze mnie celów będzie ich budowa. 
Dołożę również wszelkich starań, aby w naszym mieście 
powstał wreszcie basen i zamierzam dopilnować, aby każdy 
mieszkaniec miał dostęp do siłowni pod chmurką.

10. Agnieszka Lewicka
Mam 24 lata, jestem studentką grafiki na Wyższej Szko-
leTechnologii Informatycznych w Katowicach.
Zdobyte doświadczenie pozwala mi odnaleźć się w nie-
mal każdej dziedzinie życia zawodowego. 
Otwartość, wytrwałośc w dążeniu do celów i świeże 
podejście do wielu aspektów syntezy życia w społećzeń-
stwie pozwolą mi pomagać w realizacji oczekiwań jakie 
stawia praca w Radzie Miasta.
Podejmę wyzwanie i postaram się reprezentować god-
nie nasze miasto, a obowiązki będę pełniła z pomysłami 
i zaanagażowaniem.

14. Karolina Sroka

Rodowity piekarzanin. Żonaty. Wykształcenie wyższe - in-
żynier elektryk. W wieku 62 lat ukończył studia podyplo-
mowe „Zarządzanie bezpieczeństwem” na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach.
Radny pierwszej kadencji. Od 1989 roku członek i ak-
tywny działacz Komitetu Obywatelskiego miasta Piekary 
Śląskie. 
Od młodych lat był czynnym zawodnikiem piłkarskim w 
klubach Polonia Piekary, GKS Olimpia, Andaluzja. Od lat 
prowadzi działalność społeczną w Klubie Sportowym 
GKS Andaluzja. Od 1980 roku jako kierownik sekcji teni-
sa stołowego, od 1987 jako członek zarządu i wiceprezes 
klubu i wreszcie w latach 1998 - 2002 jako prezes klubu. 
Dusza towarzystwa, w którym zawsze gra na harmonii. 
Lubi rozrywki umysłowe. W czasie wolnym rozwiązu-
je krzyżówki i gra w szachy.  Lubi także tenis stołowy i 
ziemny.  

11. Leon Krus
Piekarzanin. Żonaty, jedno dziecko. Z wykształcenia technik 
transportu kolejowego. 
Członek Stowarzyszenia Sympatyków Kolei w Piekarach 
Śląskich i Piekarskiej Amatorskiej Grupy Filmowej PAGFilm. 
Był współorganizatorem wystaw poświęconych  historii kolei i 
wystaw rysunku poświęconych starym lokomotywom. Dzięki 
jego  zaangażowaniu  do Piekar Śląskich przyjechał parowóz, 
który zwiedzać mogli wszyscy mieszkańcy.
Wraz z PAGFilm zrealizował kilka ambitnych filmów doku-
mentalnych poświęconych historii naszego miasta: o starym 
Ratuszu w Brzezinach, o dworcu kolejowym, o starej linii 
kolejowej, o ostatnim kursie piekarskiego tramwaju i wiele 
innych.
Interesuje się historią, filmowaniem, muzyką i oczywiście 
koleją. W wolnym czasie lubi wyruszać na piesze wędrówki 
liniami kolejowymi lub spacerować z rodziną.

15. Waldemar Tracz

Mam 39 lat, urodziłem się w Rudzie Śląskiej. Mieszkam i 
pracuję w Piekarach Śląskich. 
Mam wykształcenie średnie. Ukończyłem wiele studium o 
tematyce chrześcijańskiej i religijnej. 
Jestem dobrym organizatorem imprez kulturalnych, a 
także oświatowo-wychowawczych. 
Interesuję się chrześcijaństwem, polityką i gastronomią. 
Obecnie pracuję jako kelner w restauracji. Bardzo dobrze 
znam język niemiecki.
Jestem osobą bezkonfliktową, pomocną drugiej osobie. 
Potrafię wspierać na duchu w każdym znaczeniu tego 
słowa.
Jako jeden z lokatorów mieszkań należących do Arrady 
poznałem problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy. 
Liczę na to, że nowe władze miasta spróbują znaleźć ich 
rozwiązanie. 

12. Dariusz Żaba
Jestem rodowitą Ślązaczką i piekarzanką. Mam 44 lata. 
Jestem szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci.  Mieszkam w 
Brzozowicach - Kamieniu, na osiedlu Powstańców Śląskich. 
Długi czas pracowałam  w firmie HansPauly, gdzie byłam 
przewodniczącą Związków Zawodowych. Nie mogłam po-
godzić się, że pracujące tam kobiety pozostaną bez środków 
do życia. W czasie likwidacji  zakładu walczyłam, aby załoga 
otrzymała należne wynagrodzenia i odprawy,  co po części mi 
się udało.  Z powierzonych zadań wywiązuję się sumiennie, 
czego dowodem może być zaangażowanie  w firmie. Jestem 
społecznikiem. Lubię pomagać ludziom, szybko nawiązuje 
z nimi kontakt.  Mieszkając w Piekarach Śląskich widzę jak 
zmieniają się potrzeby mieszkańców. Z racji  wykonywanego 
zawodu mam z nimi stały kontakt, zarówno z ludźmi w śred-
nim wieku,  starszymi jak i młodzieżą. Znając ich potrzeby i 
opinie - chcę im wyjść naprzeciw!  Pragnę, aby moje najbliż-
sze otoczenie rozwijało się na prawdę prężnie i intensywnie.

16. Bożena Cichocka
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