
5. Iwona Nawałka
Szczególnie zaangażowana w sprawy Podgórza, w którym 
mieszka. Wielokrotnie walczyła z deweloperami betonujcymi 
Kraków, zwłaszcza w rejonie ulicy Śliskiej.

4. Marcin Jastrzębski 
PPrzedsiębiorca zaangażowany w wiele akcji społecznych, jak 
czipowanie psów i rozdawanie roślin antysmogowych. Prowadzi 
Ambasadę Kobiet, zajmującą się promowaniem zdrowego stylu 
życia. Jako radny zamierza budować ścieżki rowerowe i siłownie 
na świeżym powietrzu, a także organizować zajęcia dla seniorów. 

Pasjonuje się lotnictwem i nurkowaniem.

3. Anna Waligóra 
Prezeska fundacji ,„Bariera”, działaczka społeczna, która od 
wielu lat pomaga ludziom chorym i niepełnosprawnym 
czerpać radość z życia. Miłośniczka podróży oraz spływów 
kajakowych.

1. Łukasz Maślona
AktAktywista miejski, ambasador Budżetu Obywatelskiego, 
jeden z liderów Stowarzyszenia Funkcja Miasto. W 
Drużynie Ekspertów Gibały zajmuje się tematami zieleni i 
czystości powietrza. Koordynator akcji ,„3xTAK dla zieleni w 
rejonie Rajskiej”, współzałożyciel inicjatyw ,„Czyste niebo 
nad Krakowem” oraz ,„Szkoła to nie 
eksperyment”.

2. Sylwester Winiarski 
Specjalista z branży IT, gorący zwolennik wprowadzenia w 
Krakowie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Uwielbia czytać. 
Prywatnie ojciec dwóch córek: 3-letniej Zosi 

i rocznej Laury.



8. Michał Lużyński 
Pracownik firmy motoryzacyjnej, mechanik, znawca 
branży motoryzacyjnej i organizator zlotów 
samochodowych. Chce sprawić, by krakowskie ulice stały się dla kierowców 
bardziej przyjazne, m.in. dzięki budowie parkingów P&R, uporządkowaniu 
miejsc do parkowania oraz podniesieniu opłat za postój dla osób 

niepłacącyniepłacących w Krakowie podatków.

7. Rolanda Opozda-Korman
Aktywna Krakowianka, zaangażowana w sprawy społeczne. Broniła zieleni w 
centrum miasta przed zakusami dewelopera.

9. Joanna Marczewska 
Pracowniczka HR i administracji w prywatnej firmie. Prowadzi zajęcia z tańca 
ludowego, członkini zespołu „Hamernik”. Aktywna mama, która uczy dzieci 
zbierania makulatury i segregowania śmieci. Działa w fundacji „Bartla”. Wolny 
czas zajmują jej wycieczki w góry, jazda na nartach oraz książki kryminalne.



5. Bożena Serczyk  
Bizneswoman, działaczka światowej organizacji humanitarnej 
Rotary Kraków. Zajmuje się działalnością charytatywną – pomocą dla 
domów dziecka i dzieci z ubogich rodzin.

1. Agnieszka Wantuch 
Radna Dzielnicy V Krowodrza. Pracownik dydaktyczno-naukowy AGH, 
działaczka organizacji charytatywnych. Od wielu lat dba o tereny zielone 
i prawidłowy przebieg prac remontowych w Krakowie. W Drużynie 
Ekspertów Gibały jest odpowiedzialna za tematykę dzielnic.

4. Robert Pieculewicz 
Wirtuoz gitary, znany z koncertów na krakowskim Rynku. Walczy o wprow-
adzenie wysokich standardów dla muzyków grających na ulicach Krakowa. 
Zamierza też działać na rzecz Krakowa pełnego zieleni i przyjaznego dla 

mieszkańców.

2. Marcin Grega 
Radny Dzielnicy V Krowodrza, krowoderski lokalny patriota. Współtwórca 
projektu rewitalizacji parku Krakowskiego, inicjator zielonych projektów w 
ramach Budżetu Obywatelskiego. Jego hasło to: ,„Piękna Krowodrza jest 

możliwa”.

3. Przemysław Jaśkowiec 
Współtwórca projektu rewitalizacji parku Krakowskiego. Najczęściej 
można go spotkać w jednym z krakowskich parków, bo to one stały się 
w ostatnim czasie głównym polem jego działań. Pomysłodawca 
projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wspólnie 
z krakowskimi aktywistami i radnymi Dzielnicy V doprowadził do 
rrezygnacji przez władze miasta z pomysłu budowy parkingu na placu 
Inwalidów.



6. Jerzy Poźniak 
Założyciel fundacji im. prof. Kazimierza Bartla, wspierającej 
uzdolnione dzieci pozbawione szans rozwijania talentu. Autor głośnej 
akcji edukacyjnej ,„Noc matematyki”, współorganizowanej przez koło 
naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Organizuje bale charytatywne 
połączone ze zbiórkami pieniędzy dla potrzebujących.

7. Mikołaj Janus 
Organizator konferencji naukowych oraz marszów na rzecz medycznego 
wykorzystania konopi. Chce, aby tereny zielone w Krakowie odzyskały swój 
blask. W szkołach zamierza prowadzić kampanie edukacyjne na temat walki 

z dopalaczami.

8. Agata Petka 
fizjoterapeutka, właścicielka firmy handlowej. Chce uchronić 
Kraków od katastrofy ekologicznej i powstrzymać betonowanie 
miasta. Walczy o każdy skrawek zieleni. Jej hasło to: „,Nowa energia 
dla Krakowa – od juniora do seniora”.



4. Krzysztof Laskowski 
Od 4 lat radny Dzielnicy VIII Dębniki. Może pochwalić się wieloma 
lokalnymi sukcesami, jak organizowanie pomocy socjalnej dla 
mieszkańców, rozbudowa ogródków jordanowskich, tworzenie 
siłowni na wolnym powietrzu czy budowa sali gimnastycznej w szkole 

przy ul. Pszczelnej.

3. Tomasz Fiszer 
Mejski aktywista ze stowarzyszenia „,Nasza Olszanica”. Walczy o 
tereny zielone. Wraz z innymi mieszkańcami utworzył użytek 
ekologiczny w tym rejonie Krakowa, by uchronić przed zabudową 
cenne przyrodniczo tereny.

2. Monika Dębowska
Rodowita Krakowianka, lider Inicjatywy Społecznej Zielone Bronowice, 
która zablokowała zabudowę terenów przyfortecznych przy ul. Rydla, 
a w miejscu planowanej inwestycji powstał Park Bronowicki. 
Zawodowo zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

1. Łukasz Gibała
Lider Komitetu ,„Kraków dla Mieszkańców” i niezależny kandydat na 
prezydenta Krakowa. Dąży do tego, by w naszym mieście było więcej 
radości i nowej energii.

5. Barbara Macheta
Rodowita Krakowianka, współzałożycielka i aktywna działaczka 
stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa. Prywatnie 
szczęśliwa babcia dwójki wnuków.



6. Andrzej Szymon Bałek 
Wielki miłośnik zwierząt. Ma 3 psy, 7 kotów, 2 króliki i żółwia. Angażuje 
się w wiele akcji społecznych, związanych ze zwierzętami i nie tylko. Był 
instruktorem bezpłatnych warsztatów szycia maseczek antysmo-
gowych dla mieszkańców. Prowadzi pracownię artystyczną, w której 
uczy szycia na maszynie.

7. Karolina Sęczkowska
Psycholog, doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. 
Zajmuje się tematyką stresu w pracy. Chce zmierzyć się z problemem smogu 
w Krakowie i zbadać wpływ zanieczyszczonego powietrza na poziom stresu 
mieszkańców. Lubi aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu i jeździć na 

rolkach. Jej hasło to: „,Kraków przyjazny do życia”.



5. Renata Kurleto
Mieszkanka Łagiewnik, walcząca z niekontrolowaną zabudową 
dzielnicy. Inicjatorka protestu przeciw dewastacji 
ul. Hoffmanowej przez ciężkie pojazdy budowlane.

1. Jan Pietras 
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki. 
Doświadczony samorządowiec, Od lat walczy o bezpieczeństwo, 
ochronę terenów zielonych oraz sprawy mieszkańców.

2. Jarosław Kajdański
Od lat broni przez zabudową Park Rzeczny Drwinka oraz Park 
Duchacki. Twórca klubu kultury „,Piaskownica”. Redaktor lokalnego 

miesięcznika „,Wiadomości”. Jego największą pasją są koty.

3. Anna Moskalewicz-Dudek 
Instruktor sztuk walki, miłośniczka sportu i nauczyciel pracujący 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niezwykle 
utytułowana sportsmenka, wicemistrzyni Europy i mistrzyni 
świata w Jiu-Jitsu. Inicjatorka akcji ,„Prawdziwy wojownik nie 
walczy na ulicy”, propagującej sportową postawę wśród dzieci 
ii młodzieży. Chce popularyzować sport także wśród osób 
starszych.

4. Krzysztof Kot 
Prywatny przedsiębiorca, radny Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. 
Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia ,„Razem dla Podgórza 
Duchackiego”, zajmującego się rozwijaniem infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej w dzielnicy.



6. Paweł Heyduk 
Znają go wszyscy w Borku Fałęckim, gdzie prowadzi agencję pocztową. 
Jak podkreśla, to tam właśnie poznał problemy swoich sąsiadów. Razem 
z nimi walczy m.in. o usunięcie anteny telekomunikacyjnej, która ich 
zdaniem może mieć zły wpływ na zdrowie mieszkańców 
Borku Fałęckiego.

7. Ilona Jarmuła 
Radca prawny, służy pomocą prawną mieszkańcom Krakowa, edukuje
i rozwiązuje zagadnienia prawne z ich życia codziennego. Mieszkanka 
Łagiewnik, mocno zaangażowana w walkę przeciwko "betonowaniu" 

ul. Fredry.



1. Alicja Szczepańska 
Była policjantka i była kurator społeczna. Obecnie doradca 
w Miejskim Centrum Informacji Społecznej. Działaczka 
i aktywistka ruchów na rzecz praw kobiet – 
była wiceprezeska Stowarzyszenia (S)Prawa Kobiet. 
OdOd 27 lat pracuje na rzecz pokrzywdzonych i ofiar przestępstw. 
Prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu 
praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, pomocy socjalnej 
oraz społecznej.

2. Artur Ławrowski
Jeden z najbardziej cenionych krakowskich pedagogów, wieloletni dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie. Członek 
i założyciel kilku stowarzyszeń działających na rzecz edukacji. Prowadzi 
zajęcia związane z zarządzaniem w oświacie na uczelniach wyższych.

 W Drużynie Ekspertów Gibały odpowiedzialny za tematykę edukacji.

4. Grzegorz Tromczyński
Specjalista pracujący w branży motoryzacyjnej. Zaangażowany w sprawy 
dzielnicy, twórca projektów do Budżetu Obywatelskiego. 
Gorący orędownik stworzenia w każdej dzielnicy Krakowa centrów 
szybkiego reagowania – wspólnych punktów wyjazdowych 

dla Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia.

3. Halina Karlińska 
Mieszkanka Podgórza Duchackiego, nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej, była radna dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Przewodnicząca 
Rady Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 
7. Priorytetem jest dla niej szczęście na twarzy dziecka.

5. Ewelina Orczyk 
Współzałożycielka stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Kra-
kowa. Angażuje się w kwestie równouprawnienia. Można ją 
spotkać w kokpicie niejednego krakowskiego tramwaju – 
jest jedną z niewielu kobiet-motorniczych w Krakowie.



6. Michał Płaza 
Zaangażowany w walkę o utworzenie parku Młynówka Królewska, 
inicjator akcji zbierania podpisów pod apelem do władz miasta w tej 
sprawie. Autor projektów do Budżetu Obywatelskiego.

7. Artur Palkiewicz 
Przedsiębiorca, członek Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa. 
Promuje aktywny tryb życia, walczy o ułatwienia

 dla rowerzystów.

8. Rafał Zawiślak
Zaangażowany społecznie mieszkaniec Podgórza, walczący o 
zachowanie terenów zielonych i siedlisk motyla Modraszka w rejonie 
ul. Koszykarskiej. Zapalony rolkarz, tata Zuzy, która dzieli jego pasję 
do sportu.



1. Mariusz Waszkiewicz 
Człowiek legenda, jeden z najbardziej znanych ekologów w Polsce. 
Prezes Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody. Przed zabudową 
uratował m.in. Zakrzówek, ale ocalone drzewa i tereny zielone w jego 
przypadku można liczyć w tysiącach.

2. Renata Kozłowska-Kustra
Mieszkanka Mistrzejowic, przedsiębiorca, zaangażowania w działania 
stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa. Psycholog, 
zajmuje się badaniami rynku. Aktywnie działa na rzecz 

lokalnej społeczności.

3. Jakub Łoginow 
Właściciel i redaktor portalu „,Port Europa”, współpracownik mediów 
polskich i zagranicznych. Twórca projektów do budżetu 
oobywatelskiego, m.in. projektu „,Rolkostrada i skatepark przy 
Muzeum Lotnictwa”. Autor uchwał Rady Miasta Krakowa. Miejski 
aktywista walczący m.in. o utworzenie terenów leśnych w Krakowie 
i uruchomienie kolei miejskiej. To także jeden z liderów 
krakowskiego środowiska rolkarzy.

4. Anna Diakowicz 
Mieszkanka Czyżyn, współzałożycielka stowarzyszenia Logiczna 
Alternatywa dla Krakowa. W jego ramach zajmowała się między innymi 
walką ze smogiem i betonowaniem miasta. Walczyła

o przejrzysty urząd i kompetentnych urzędników.

5. Tomasz Palkiewicz
Pasjonat kolarstwa górskiego, działa w Stowarzyszeniu 
„,Rowerowe Podhale”. Były żołnierz wojsk powietrzno-desantowych. 
Chce się zająć upowszechnieniem rekreacji 
na terenach zielonych poprzez budowę zielonych
tras rowerowych.



6. Mirosława Opara-Buławska 
Urzędniczka, a także specjalista ds. ubezpieczeń. Jako rodowita 
nowohucianka jest autentyczną wielbicielką dzielnicy. Zależy jej na 
tym, by obraz Nowej Huty w świadomości wszystkich Krakowian 
oddawał jej piękno i rzeczywiste walory.

7. Iwona Dopierała-Światłoń
Współzałożycielka Stowarzyszenia Emaus, z wykształcenia i pasji terapeutka 
zajęciowa, pracująca z osobami z niepełnosprawnością. Zaangażowana w 

kwestie integracji i aktywności osób niepełnosprawnych.

8. Sebastian Kolemba 
Specjalista w zakresie elektryki i automatyki, ale przede wszystkim 
fan Nowej Huty. Prowadzi funpage ,„BWiP - mieszkańcy Bohaterów 
Września i Piastów”, za pośrednictwem którego informuje 
nowohucian o ważnych i ich dotyczących sprawach. Inicjator 
lokalnych spotkań w swojej dzielnicy oraz akcji 
ccharytatywnych.



1. Amelia Juszczak-Michalska 
Nowohucianka z krwi i kości, która skutecznie zablokowała inwestycję 
deweloperską na os. Teatralnym. Prezeska stowarzyszenia 
ogrodowego ,„Budowlanka”. Od lat wspólnie 
z córką działa na rzecz mieszkańców Nowej Huty.

2. Grzegorz Król
Radny Dzielnicy XVI Bieńczyce. Przewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska i Terenów Zielonych, zaangażowany w projekt „,Ogrody Nowej 
Huty”. W ramach swoich obowiązków nadzoruje ogródki jordanowskie oraz 
place zabaw dla dzieci. Dba o nasadzenia w dzielnicy i Zalew Nowohucki.

3. Michał Chaciński 
Przewodnik miejski, promotor Nowej Huty. 
Wielbiciel starej motoryzacji, organizator Nowohuckiego Rajdozlotu 
Samochodów z Epoki PRL-u.

4. Agnieszka Malec 
Nowohucianka. Działa w Centrum Aktywizacji Seniora przy Fundacji Głos 

Serca.

5. Andrzej Żuk 
Od lat zaangażowany w walkę o realizację projektu Park Rzeczny 
Dłubnia. Propaguje ekologiczne standardy w budownictwie oparte 
na odnawialnych źródłach energii.



6. Aneta Trawińska 
Opiekuje się osobami przewlekle chorymi i seniorami jako pracownik 
jednej z krakowskich fundacji. Współpracuje ze stowarzyszeniem 
„,Dobro powraca”, organizującym warsztaty dla seniorów, m.in. w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy. Propaguje również wiedzę z 
zakresu pierwszej pomocy wspólnie z Krakowską Grupą Ratowniczą.

7. Aneta Sieczka 
Krakowianka, właścicielka salonu kosmetycznego. Jej zainteresowania 
to medycyna naturalna i niekonwencjonalna, samokształcenie 
i samorozwój. W radzie miasta chciałaby przede wszystkim 
powstrzymać chaotyczną zabudowę Krakowa. Jest wielką zwolenniczką 

budowy nowych ścieżek rowerowych.

8. Paweł Lubach
Jest zaangażowany w działania stowarzyszenia „,Załoga Buldoga”, 
którego celem jest opieka na zwierzętami. Bliska jest mu tematyka 
problemów komunikacyjnych i zakorkowania Krakowa.


