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Załącznik
do poslanowienia nr DI]B-881-5/13
Komisarza Wyborczego w Bieisku-Białej
z dnia 15 maja 2013 r.

Mie.iska Komisja do Sprarv lłeferendum w Worlzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzistaw Śląski

Skład komisji:

1. Mariusz Cios, zam.: Wodzisław Sląski

2. KatatzynaCzech, zam.: Wodzisław Śląski
3, Iionran Kapciak,

4.

zanr,: 'Wodzisław Śląski

Wojciecl-r Mitko, zarn.: Wodzisław Sląski

5. Józef Szebesta, zaln.: Wodzisław Śląski

ó. Adrianna Tatarczyk-Makówka. zan,: Wodzisław Śląski
7. f,Ialina'§czyńska, zam.: Wodzisław Śląski
8. Jadr,viga Widenka, zanr.: Wodzisław Śląski

