
Szanowni Mieszkañcy Miko³owa
jako kandydat na Burmistrza naszego miasta GWARANTUJÊ ¿e:

bêdê aktywnym i pozytywnym Burmistrzem nastawionym na TAK;

postaram siê  s³u¿yæ Mieszkañcom najlepiej jak potrafiê;

zapewniê wszystkim nale¿ny szacunek i poszanowanie godnoœci;

nie bêdê tolerowa³ nadu¿yæ w³adzy i nieuczciwoœci;

bêdê szanowa³ publiczne pieni¹dze i w³aœciwie nimi gospodarowa³;

bêdê d¹¿y³ do wiêkszej jawnoœci i otwartoœci;

nie jestem i nie bêdê uwik³any w ¿adne uk³ady;

los pokrzywdzonych i potrzebuj¹cych bêdzie mi zawsze bliski;

wszystkich Mieszkañców bêdê traktowa³ równo;

bêdê wspiera³ budowê nowych mieszkañ;

zadbam o lepszy klimat dla przedsiêbiorców i wiêcej miejsc pracy;

bêdê wspiera³ dobre inicjatywy i pomys³y;

Kilka s³ów o mnie:
        Z dziada pradziada jestem miko³owianinem. Mam 51 lat. Z ¿on¹ i synem prowadzimy nasz¹ rodzinn¹ 
Star¹ Aptekê na miko³owskim rynku. Córka studiuje weterynariê. 
        Z zawodu jestem farmaceut¹, a z wykszta³cenia jestem równie¿ technikiem leœnikiem i magistrem 
oceanografii. Uzyska³em tak¿e tytu³ doktora nauk farmaceutycznych.
        Od lat anga¿ujê siê w dzia³alnoœæ samorz¹dow¹, zawodow¹, spo³eczn¹ i charytatywn¹, za co otrzyma³em 
od Prezydenta RP Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, od Ministra Zdrowia Z³ot¹ Odznakê za Zas³ugi w Ochronie Zdrowia, 
a Sejmik Województwa Œl¹skiego uhonorowa³ mnie Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onych dla Województwa Œl¹skiego. 
Posiadam tak¿e tytu³ Miko³owianina Roku 2010.
        Przez ostatnie 8 lat dzia³a³em w radzie naszego powiatu, gdzie jako przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia 
i Spraw Spo³ecznych zajmowa³em siê potrzebami i problemami mieszkañców.
        Lubiê sport i turystykê, kocham przyrodê. Wa¿nym aspektem ¿ycia jest dla mnie równie¿ ekologia. 
Jestem zapalonym internaut¹, prowadzê kilka witryn i udostêpniam od lat bezp³atnie internet na miko³owskim
rynku.
        Po wiêcej informacji zapraszam na moj¹ stronê internetow¹ www.stanislaw.piechula.pl

Razem zmieniajmy Miko³ów
Z uszanowaniem

gwarancja pozytywnych 
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Publikacja sfinansowana ze úrodków Komitetu Wyborczego Wyborców dla Mikoùowa

Miko³ów to nasz wspólny dom. Jako Burmistrz zrobiê wszystko, byœmy byli dumni, ¿e jesteœmy 
jego mieszkañcami.

www.stanis³aw.piechula.pl

ZAPRASZAM



Stanis³aw PIECHULA
Pozytywny Burmistrz dla Miko³owa

16 listopada g³osujmy 
za pozytywnymi zmianami w Miko³owie

Szanowni Pañstwo


	Strona 1
	koperta-201409302114.pdf
	Strona 1
	Strona 2


