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800 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SENATU 

z dnia 29 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Alicji Grześkowiak - kandydata na stanowisko Marszałka Senatu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Alicja Grześkowiak - kandydat na stanowisko 
Marszałka Senatu, córka Eugeniusza, urodzona 
10 czerwca 1941 r., zamieszkała w Toruniu, 

oświadczyła, że 

nie pracowała, nie pełniła służby, nie była świado
mym i tajnym współpracownikiem organów bezpie
czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej 
ustawy. 

Wicemarszałek Senatu: D. Tusk 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SENATU 

z dnia 29 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Andrzeja Chronowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Andrzej Chronowski - kandydat na stanowisko 
Wicemarszałka Senatu, syn Zbigniewa, urodzony 
9 kwietnia 1961 r., zamieszkały w Nowym Sączu, 

oświadczył, że 

nie pracował, nie pełnił służby, nie był świadomym 
i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeń
stwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej usta
wy. 

Marszałek Senatu: A. Grześkowiak 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SENATU 

z dnia 29 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Tadeusza Rzemykowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Tadeusz Rzemykowski - kandydat na stanowisko 
Wicemarszałka Senatu, syn Kazimierza, urodzony 8lip
ca 1946 r., zamieszkały w Pile, 

oświadczył, że 

nie pracował, nie pełnił służby, nie był świadomym 
i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeń
stwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej usta
wy. 

Marszałek Senatu: A. Grześkowiak 


