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OBWIESZCZENIE 
Okręgowej Komisji  Wyborczej  

w Bielsku-Białej 
z dnia 25 sierpnia 2004 r.  

o zarejestrowanych kandydatach na senatora 
w okręgu wyborczym nr 26, 

w wyborach uzupe łniających do Senatu Rzeczypospoli tej  Polskiej ,  
zarządzonych na dzień  12 września 2004 r.  

 
 

Na podstawie art. 152 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 
z późniejszymi zmianami) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w 
organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje 
publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "powołaną ustawą", 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości informacje o 
zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 26: 

 
 
 

1.  BARCIK  Ryszard Antoni, nauczyciel akademicki, zam. Bielsko-Biała, 
 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
 skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD, 
 nie należy do partii politycznej. 
 

       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w    rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
2.  HECZKO  Józef Jerzy, prawnik, zam. Bielsko-Biała, 

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Heczko � Prawo, Rodzina, 
      Ojczyzna, 

 skrót nazwy: KWW Józefa Heczko, 
 członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. 
 

       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 

 
3.   KORWIN-MIKKE  Janusz Ryszard, publicysta, zam. Józefów, 
       zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej, 

  skrót nazwy: Komitet Wyborczy UPR, 
        członek Unii Polityki Realnej. 
 
       Złożył uprzednio oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej  ustawy; 
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4.   LARKOWSKI  Robert, dziennikarz, zam. Racibórz, 

  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej, 
       członek Polskiej Partii Narodowej. 
 
       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
 
5.   MUCHACKI  Rafał Klemens, lekarz, zam. Bielsko-Biała, 

  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 
  skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP,  

       członek Platformy Obywatelskiej RP. 
 
       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
 
6.  OLSZEWSKI  Mariusz Jacek, dziennikarz, zam. Kielce, 
       zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, 
       członek Polskiej Partii Pracy. 
 
       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
 
7.  POLOK  Tadeusz, przedsiębiorca, zam. Czechowice-Dziedzice, 

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
 skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL, 

       członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 
       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
 
8. ROSOWSKA  Renata Urszula, nauczycielka, zam. Bielsko-Biała, 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Wolności, 
skrót nazwy: KW Unia Wolności, 
nie należy do partii politycznej, popierana przez Unię Wolności. 

 
      Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie 
      byłam  świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
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9.  SKRZYPEK-MROWIEC  Zofia Maria, inżynier architekt, zam. Bielsko-Biała, 

 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, 
 nie należy do partii politycznej. 

 
       Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie 
       byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
10.  TYRNA  Marcin  Paweł, frezer, zam. Bielsko-Biała, 

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
 nie należy do partii politycznej. 
 

       Złożył uprzednio oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej  ustawy; 
 
11.  WALAS  Krystyna, księgarz, zam. Jeleśnia, 

 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, 
 skrót nazwy: KW Samoobrona RP 
 członek Samoobrony RP. 

 
       Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie 
       byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy; 
 
12.  ZGIERSKI  Bogusław Adam, ekonomista, zam. Bielsko-Biała, 
       zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska, 
       skrót nazwy: KW SDPL, 
       członek Socjaldemokracji Polskiej. 
 
       Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem   
       świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa  
       w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a  powołanej  ustawy. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Bielsku-Białej 
 
 

          / - /  Ryszard Brygier 
 
  
 


