
Prawo i Sprawiedliwość

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa  

1. Wojaczek Andrzej
58 lat, rybniczanin, od 35 lat żonaty, 
wychowaliśmy troje dzieci; cieszymy się 
trójką wnucząt; wszyscy mieszkają
w Chwałowicach.
Jako radny nie zapomnę o potrzebach 
mieszkańców miasta Rybnika:
- powstaniu nowych mieszkań komunalnych 
i socjalnych rozwiązujących problemy 
lokalowe wielu rodzin w naszej lokalnej 
społeczności;
- zrównoważonym rozwoju wszystkich 
dzielnic Rybnika, który można 
zagwarantować poprzez przyjęcie 
odpowiednich zmian w przyszłych 
budżetach miasta Rybnika;
- nie zapomnę o wsparciu inicjatyw na rzecz 
edukacji, sportu i kultury. Godne miejsce 
placówek edukacyjnych i kulturalnych jest 
gwarancją dobrej przyszłości młodego 
pokolenia rybniczan.
- będę wspierał powstanie nowych miejsc 
pracy w naszym otoczeniu, które przyczynią 
się do zmniejszenia bezrobocia, zwłaszcza
w naszych dzielnicach południowych.

Moja dotychczasowa praca na rzecz rozwoju 
Chwałowic i naszego miasta jest gwarancją 
aktywności w samorządzie Rybnika w nowej 
kadencji Rady Miasta Rybnika.

Pamiętajmy o potrzebach
 dzielnic górniczych!

Dbajmy o nasze miasto!
Najważniejszy jest Rybnik! 
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Kandydat do Rady Miasta Rybnika

Szanowni Państwo,
Razem zmieniajmy nasz Kraj. Polska potrzebuje 

dobrych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, 
radnych – ludzi prawych, rzetelnych, kompetentnych 
i zaradnych. Tacy są kandydaci Prawa i 
Sprawiedliwości. Oddając na nich głos, zagłosujecie 
Państwo na Polskę samorządną, na lepszą przyszłość 
nas wszystkich, na rozwój Waszego regionu. Dlatego 
proszę Was o poparcie ich kandydatur.
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dz. Niewiadom
lat 44, trener
Miejsce nr 8

dz. Niedobczyce
lat 26, informatyk

Miejsce nr 7

dz. Niedobczyce
lat 44, animator

Miejsce nr 11

dz. Radziejów
lat 63, przedsiębiorca

Miejsce nr 10

dz. Chwałowice
lat 41, nauczyciel

Miejsce nr 9

dz. Chwałowice
lat 58, radny RM

Miejsce nr 1

dz. Niedobczyce
lat 53, radny RM

Miejsce nr 2

dz. Meksyk
lat 66, emeryt

Miejsce nr 3

dz. Niewiadom
lat 60, związkowiec

Miejsce nr 4

dz. Popielów
lat 20, student

Miejsce nr 5

dz. Chwałowice
lat 64, emeryt

Miejsce nr 6
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Nasz kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego

Urszula Grzonka
Miejsce nr 3Adama Fudalego 

PiS popiera na Urząd Prezydenta

Miasta Rybnika kandydaturę

Kandydaci  do Rady Miasta Rybnik a


