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OŚWADCZENlE MAJĄTXOWE

,._.r"żĘś,,_..,,,, d.".ł_r-9;ł,|q

o.oba słhdająca oŚWiaddćnie obowiążana jsl do zgodn69o z pnwdł śt Bnn.go l zlpeln€go
*ypełnieni. łiżdej z rubryk,
JeŻeli@va€cól.€ rubryki ni. znijduią w konkr€lnym pżypadkU ZstŃowanIai nal.żywpisać

\nJnn ^J.J )łątzz,-:*,

3. osóba 6kł3d.jąca ośBi.de€nie obowiei.a l.Et ok*lii pżyń.l.ŻnośĆ po*dBgdnych
.khdniiów mająt*ouych, dochodó{ i żobdiąań do ma]ątk! odĘbnego i mająiku objębgo
marż€ńsĘ wśpólnością mająllouą

{, oświadeenie o 6bnie m4ąlłowF dotyr}, mająlku * kEl! l za gEni.ą,
5, oświadclenie o str.ie maiątkołym obejnuj. ównież Whrrytelności pieniężne,
6, W eęścl A ośwt d.ćnl. z.s.ń. 3ą lnfom.cl€ jawne, w częścl B aś tn omacl. ni.Jawn.

doty.ąc€ ldBsu Zmi6zkania skladająego oświad.zeni€ or.z m|.1s€ położenla

*"o-"vęl ,,,,łŚ o}, lts8g w ,,.(lJ!,l1ł,ic]..
Ff(łD!ń,,initi,r ćIJ)ilir.]]5r rć o v] Et/§!,la,,cl,>Eo,;ł"' J.ł"
11..-.",,+' -,, >. "s- r r : (-8p j 

" _>r,|,. _",,-,l Q(\i,.i 9,), ur:)Pe L J4,śr,-
6zń 1,1

" l8 ć?,(

po żapoznan U się z pżep,śańj Uśla
142 poz 1591ońzz2002 r Nl23, poz,220, Nl62, !d,553,pc, 1806), zgodnE z arl 24h lej 6EWl ośyiadeam że
wspólnoŚci mająl*fu€j lub sbnowią@ mój mająbk odrębny:

- środk pieniężne zgrcmadzone W waluć]e po skie]:

d samo@dżie qń]nnvm lD2 U ż 2001 l, Nl
Nr113. poż 934, Nl153, poz 1271iN.214
lo§iadam mhodzae w gklad maźeńskiei

ć, . <ł;,o,;.,,:l-,_ ,,,rr,1<,,y.. i7,,",a*,,,ńt7 ł -

- ślodii pien]ężne zqrcmadżonewrelu.ie obF]:

_ pdDely "cnoscołe 
p,; ).]?'?Y

i.kMĘ,.,,...1l,! -, ł!iż r-tY
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l D.mopo,EEchnj,,,tłF,,,,,])Dl,źJżr_ ń', óMiośc],. !! !,'-..,}:żi., L1'?
lyl] p e.J Ltr 

':,,Y,l"2, M,ek nle o pNieu hni ,,, ..lłlE ,, ,)2iY 
! 
j! 7 m', o vado$] D,{,: , D-iŻ!Ż7

\4rn p€f J

zieqo§1!hosiąqn4em(Fżm)wfukUub€glyńpżychódidddródwt,y

l Pos adam ldżiały w spólkaDh fundlN,y.h ż Udż]ałeń qminnych osób pEwnycn fub pzeds]ębiororw,

udż]€ły ie stanNią pakiai liękży niż 1o% udziakN ł spółe .-,,..,-19,1c'.' ,,§ail,,,(.?-7,..,,,...,,,..,,,

7lĘó lylJ,J ośąlla,Emelań, t ló,J LdĘłfn docods W9,oy tJ,,-,9',ł(-p4ś'.4

, 
";",".*,",. ",,,,","*.;.".";";.;.""""",'".Ę,;";;;;

l Fgo tlJ, oB,ą9rąArleań) w ó., *;,,r" *";; ";;^"-, "',.:, 
..,,i ,"-- ł,"-i,'l, ,

Posiadam akoje w spó]kaó hand ow}ch z udzidem gmhnych osób pwn)th lub puedsięb]oIów

w klÓ,y.h udesinjeą kk'ts osby - naldy pod.ć ebę 1 emlteąia udźia]Óv:

".;""*.*.";"",;;;,;.;"..,;-=",*,,,,,",-J,,,,,o,,,,,,.,,,,.,-,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,

ztego!^ułu6L?9nąłeB(ę]am)w6kuubiegrmdochódwuysokóści:,,,[lii.,,ó§.tŚ|],1Lc)t



2 PGjadam akcje w innyćh spćitŁćch handLo§ych ńaldy podao liczbę !emrlenla akćj::

.., . . p(:,,,,r"]l.Y l.iź

/ z .o" ł,. , *no,Jónlełam w ó\J LD,eqryf do-doa a qpb"1 -- r-':l-

Nabyłem(9m) oabyl mój mażonek, z qĘżeniem ń,enia pPynaląnegó do jego ńająku odĘbnąo]

od skań0 P6ń§t*a inne] pańsiłeej ośoby pEMej, ]ednog!.k samoEąd U l€$ona nego, ićh iążkó lub

od komunaLd€j ósoby pEwnej naĘpują* mienie, klb€ pódąalo zbyciu B dod4 pE€la€U nal'ży

Ńdaó oprs ńiei]. i ćźtę nabyc a, od kogo ..,....,,p-lc-'.,,, ,).:iż13z.....,-,,,,,...,,,,.,,,,,.,,. ....-..'-

].P.owedzędzialaLnoŚĆgospodaęąlnale2ypodaólomępBlnąipPedmiotdziałalnŃoD..,......,,,..
,,, }2J --, , ,D ę,:i,Y,,!i,7,

z teqo MUlu 6]ąon4emlęł-am] w ńkU ubig§vm prżychód i dochód w wysoko$i: ll;',p;4,,("r] *ł-n

FoĄoo'l''eablFd7aJaDś.
rna eŻv rcoac tor a orai'nE l pęeoT,ol oz,a,a ,oś. ) , !'f, D: -l(]ź,,, ,,,,,

wśń]iiez nnyń osoMm , ,,,,,

z Ego §tułu oś ągnąlem(ęłam) w rckU ubiĘlrn dehód s wFokości . DĆ q) ,4,'Ll.;ĄŚ^aa

W śpólkach h.ndlow}ch (na a,9]edżbaśpó{kD,...,,,,,.. l, ] r.,,D_oi,?_|?:. . .,

';ń";il;;i;;l;;;;.;;il 
;;;;;;-;;;;"; .,,.o.r.: e,,,,a.e,rlęsen.,,

€:ą,



lnne dochody 6ią9ane z łtUłU zatJdnienia lub idńe] dżLałalnośd ź.obkMj lub Zjęć. ż pódaniem ksol

Lzyś{ł.1/-l ż Lżdego y

.,,§no§,i,,. ,?,,?. <ł:r, =---?R7),"J------.--.2,56t,,h3 ?- _ ,

,,D f .|,,R,lPc_a,9,,,nłD, , (-]i,^Jr C-pi)(.,-a. -1 a)Ll,.Oł..żś. --laJ---al- -!-9._:}ł a- L)

skEdniki mlenia fochońąo o Mńdść, pó Yże| 10,ooo źłoryń (! pż}Tadku pojddó9 mechaniBych

na eży podać mańę moderid prcduĘ]}

, ?§utsćęT 3o7 >L, Ją?l-

żobwĘan6 penężne ó Mńóści pow}że] 10,000 zbvch, w rym aoąnięt€ kred}ły i pożyeki oĘ
warunki. da Fkich ż6raly udzielone (Mbe ko€o, w łĘzłU ź j.k]m zdażeniem, wjakiej wy$koŚcD

FJlć D,:iltl7, ,,,,



cżĘŚĆ B

Po*!ż* ośnigd*nl€ Ek{.dam śyiadonMa), iż na p.d§liiłe aż 233 § 1 lGdełśu kamąo 4 pod.nte
nlepEltł fub źlrtsóie p€tdy gEi lcts pdbąwienla MlnŃ.i,

.AĄ.§ń, ąr.ą 9l!1 ,P,.*łńł,l,R JęsĘ_

?ą"rrę, {-ą"ł


