
 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach 
z dnia 20 sierpnia 2004r. 

 
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, 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, z 2003 r. Nr 57,  poz. 507  i 
Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. 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, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681, Nr 63, poz. 701,  z 2000 r. Nr 43, poz. 488, 
Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271, Nr 175, poz. 1434, z 2003 
r. Nr 44, poz. 390, Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) , zwanej dalej �powołaną ustawą�,  

 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych 

kandydatach na senatora  w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych   na dzień 12 września 2004r.  w okręgu wyborczym nr 30. 

 
1. Bochenek Krystyna Maria,  dziennikarka, zam. Katowice 
                   zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii 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. 
 

2. Bubel Leszek Henryk,  dziennikarz, zam. Warszawa 
                   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. 

 
3. Lacheta Leszek Andrzej,  lekarz, zam. Mysłowice 
        zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska 
        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. 
 

4.  Misiołek Andrzej Kazimierz,  doktor chemii, zam. Bytom 
        zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 
        skrót nazwy: Komitet Wyborczy UPR 

      członek Unii Polityki Realnej 
     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.  Postulka Elżbieta Teresa, emeryt, zam. Katowice 
                   zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP 

     członek Konfederacji Polski Niepodległej � Obóz Patriotyczny 
      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. 

 
6. Stojko Artur, prof. dr hab. nauk farmaceutycznych, zam. Katowice 
                   zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
       skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD 
                      członek SLD 

      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. Wesoły Werner, geolog - geograf, zam. Ruda Śląska 
                   zgłoszony przez Komitet Wyborczy 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. 
 

8.  Wójcik Michał Marek, prawnik, zam. Katowice 
                   zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

     członek Prawa i Sprawiedliwości 
      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. 

 
9.  Zapała Stanisław, inżynier mechanik, zam. Tychy 
                   zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 

     członek Ligi 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. 

 
 
 

    
 

     PRZEWODNICZĄCY 
      Okręgowej Komisji Wyborczej 
         / - /  Mieczysław Brzdąk 


