
 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 
z dnia 2 marca 2004r.  

 
Na podstawie art. 152 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - 

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz.786 i Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 
128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 
507 i Nr 130, poz. 1188) 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 1999r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, 
poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz.600, z 
2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 
1434 oraz z 2003r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921), zwanej dalej �powołaną ustawą�, 
Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu podaje do wiadomości informację o 
zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 3: 
 
 
ANTONISZYN Emil, nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu, 
członek Samoobrony RP, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona 
Rzeczpospolitej Polskiej - skrót KW Samoobrona 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. 
 
BĄBKA Jacek, nauczyciel, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii 
politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Studenta Jacka Bąbki. 
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. 
 

CELEJEWSKI Marek, konstruktor programista, zamieszkały we Wrocławiu, 
członek Ruchu Katolicko-Narodowego, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ruch 
Katolicko -  Narodowy. 
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. 
 
 



 

 

CZERWIŃSKI Stanisław Antoni, nauczyciel akademicki, zamieszkały 
we Wrocławiu, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - skrót Komitet Wyborczy PSL. 
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. 
 
FRASYNIUK Władysław, przedsiębiorca, zamieszkały we Wrocławiu, 
członek Unii Wolności, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Wolności. 
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. 
 
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz, fizyk doświadczalny, zamieszkały we 
Wrocławiu, członek Platformy Obywatelskiej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Stanisława Huskowskiego. 
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. 
 
KORWIN-MIKKE Janusz, publicysta, zamieszkały w Józefowie, członek 
UPR, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Korwin-Mikke - skrót KW 
Wyborców Janusza Korwin-Mikke. 
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. 
 
PAPROTA Artur Jan, ekonomista, zamieszkały w Legnicy, członek Ligi 
Polskich Rodzin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin. 
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. 
 
RYMARCZYK Jan, nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu, 
członek SLD, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej-Unia Pracy - skrót Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. 
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. 

 
 



 

 

WRONECKI Krzysztof, kardiochirurg, zamieszkały we Wrocławiu, nie 
należy do partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa 
Wroneckiego. 
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 
                                                                                                    we Wrocławiu 
 
                                                                                      / - /   Marian Gruszczyński 


