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Zebrante załoźycleiskJe Banku Ludowego

§mlgJu ( bo tak brznlała plerwotna nazłla),
,Jącego c}:argkter spótki , adbyło slę 15 maJa

7893 r. pad przevadn7ctuen iaczesnego prob.
ipolJta Velchmónna. V zębranlu uczestnlczyła

16 os6b - załoźyclel,l .. Abt józef - kuplec,
Donal AndrzeJ - gospodarz z Pośłlętna, Ir:6t-
korskl Antan! - plekarz " Kadzldłovskl Tonasz-
kuptec, Ktuczkouskl ltładys,lap - ktavlec,Krys-
tek Antonl - gospodarz z Pośriętna , Krystek
J6zef - (?), Kurplsz llawrzynlec - gospodarz z
Fo§rJętna, L7ęzewskź Adan - kapitalista ( tał
p dokułnencle l ), lgblńskJ intonj - właścJ
cJeJ tartaku, łJatusaerskl Jan - kuśnlerz"§ko_
raelrJ Antonl - plekarz, Szaftanek ńntonj
szebłe, SzydłaułskJ ?eofll - restaurstor.

Pa przyJęcJu §ćatutu Jednoglośn.{e uybra
no na 3 .łata 3 osobory Zaraąd §półkJ,na eeeJe

ktirega sćanął Jaka dyrektor l . L!szevsk!
9 osoborą Radę Nadzorczą z ks. H. Velchna
Jako prezesem.

Na tymże zebranLu uchvalono,że od depozytfuv
(ulkład6u ) płaclć slę będzle 4 ż a od udzle-
lanycł pażyczek poblerać slę będzle 5 *.
Sledztbą banku, do czasu zakuplenla v 1929 r.
budynku v Rynku, było mleszkanle A. Llszev -
ski ego.

Svoję czynność bank tozpoczął 24 1lpca
1893 r. P7ervszy yniosek o pożyczkę wpłynął
poc' kcniec sierpnia tegaż roku. |łnloskodaucy
Jej Jednak nle udzle]ono ze azględu na nie-
perność żyrantiv.
człankaml banku, JaJr strłie rdza j ą autorzy oko
]lcznośclareJ publik acJ l prof.prof. Tadeusz
llendpJ i Kłzinlerz Zlmn|evlcz, by]1 glórnje
rłłInlcy,

ri
W,

tffe



lł 1895 r. v banku było 75 kart <tepozyto 
1

wych ( rachunklw oszczędnośclovych ), v 19OO-

26l,, v 7914 - 2000, v 7916 - 3000" NaJnlższa
założona v banku oszczędność w Latach 1897 -
1990 wynlosła 2.28 nk.
!ł 1914 r. suma zadłużeń ( udzle]onych poży

czek ) w banku wyniosła 1747 tys. marek.Odset

kl od pożyczek vynoslły od 6 Z - 5 ż (1912r.),

5,5 9o ( 1913) p1źnteJ - 6 Ż.

Wzrost liczby członklv j J893 - 50,1895
- 164, 191Ą - 1126 os6b jak i dynamika oszczę
dnoścl oraz zapotrzebovanle na kredyty są do-
wodem na to, że placiwka ta była nlezwyk7e pa

trzebna. Trzeba też ltledzieć,że nle była ona
jedyną tega typu lnstytucJą dzlałającą w 6łł-
czelnyn - powJatovyn Śntg}u.

il okresle zabaria na czele Zarządu Jakł
dyrektor banku stał A. Llszewsk! ( od załaże-
nJa do l9I3 r. J y l. 1915 - l9J8 ) araz Hlko
}aj Skorackl { 1914 ).

ly' okresle mlędzyuoJennym na dzlałalnoś
c.{ banku odclsnęły srłe p!ętna przernlany eko-
namtczne, która dot&nęły e.lty kral : kryeys

czny? łłzrastaJąca JnflacJa. uynlana

rkl na złoła , 3ak l admlnlstracyJne : jj-
krldacJa w 1932 r. povLatu śmlgtelsklego.

?dzvlercledlentem syiuacJ l ekonomlczneJ
byi spadek LLczby członkóv ły Jataeh 192ą - 28

t od 1934 do wybuchu woJny.

|,Iśr6d człank6w w dalszym clą9u domlnovłalj ro-1

nicy. 0n1 też mle]i naJułlększe kłopoty ze
sDłatą zaciągniętych kredyt6w. Zarząd ,ban,łu u

waźniano do " zawleranja ukżad1w konwersyj-
nych (zmiana warunklw pożyczk1 dotycząca ob-

niżki apracentawanja alba przedłużenia ter.,łj-
nu spłaty ) ze vts?,ystklmi dłużnikanj rcJnika-
1, którycll pażyczki zacźą,qnlęta przeł1 l ljp*

ca 1932 r. ]l

Takich układóvł do kvietnja 1939 r. zeł]arto e
8 ro.1n jkaml na surne 57C.a76 złoty.łł .

0pr6cz zakup7oneEa budynku bałtk był
iaśclclel em naJątku zlemsklego {1 16,22 ha j..

oraz danó,ł nabytych yl dradzę prz},nuszwpź źtcy
tacJl " rł e€.lu ur;topania cretensji ",

|ł tym nlezvyk}e trudnyn okresle Bankl
Ltldowym rł Śml9lu kleropa]l : ł1 . L7szevlskl
( rcla }, ł'laksym!]lan Siechorłl ak (1g2o - 27},

lłładysław 8romke ( lgZa - 39 ).
Po fr vainle śulatoveJ bank rozpoceął

dzlała7naść 1,08.1945 roku. Człankan7 były
63 asoby (lssa - 833 ), 19Ą9 - 18a os6b.
ll okresle tym,na skutek decentra]tzacJ! (24.

Ol"J953 r. " fentraia Banku Ro)nego u |łarsza
wle poprzez addzlał |lolevłidzkl Banku Ro7nega

w Poznanlu udzlellła z-ezwo7en7a na zakup
pierrszeJ maszyny da Llczenla " } bank stra-
cii stłoJą samadzie}.naść t został podporządko
,łany centra}nyn struktrłron. Zamlast Banku Lu

dovego rł Śmiglu pojavla się Gmlnna Kasa 5pół
dzLe7cza, która praktycznle obsługirała 6§

"sch ".
W 1951 r.. hł drodze publtczneJ 1lcytacJt,
sprzedano grunty tzv" resztivk!,v tym 10 dal
lek budorlanych przy szasle do Po]adova.

|,l 1957 r. sprzedano 6.5 '!§fhł u Śnlglu 60

zlen!, na kt$re;l povsta*c bazł nagazynoua Ło

uar6v nasou,rch a późnlal rze*"nla t plekarnźa
Rok i956 - rok odnavy - da* noźność Iu

dności pana?łneqo granadzenla wkładlv oszęzą-
dnaśclouych y kasle sp6łdzl.e},czeJ- Efektem

zmLan " odvllźy " Jest nor,rł nazvła : Spółdzte
nla ?szczędnościcra - Paźycrkowa ur Śmlgiu,

|łł 1975 r,, § rynlku zmLan admlnistra -
cyJnych ( IlkrłJdacJa powiat 6w ) panovlnle ma-

ny Bank Splłdatelcay w ŚntgJu, kfóry ułchodzl
y siruktu::y Banku Gospociark1 Ży*naśclovłej.
Bankopl prayvrScano r pełnl sp6łdzte7ezy cha

rakter i poseereone eakres dzżała7noścl kre-
dytovej na r.z€§z ro]nlctpa, obslugę kasopo -
rozJ.iczeniorłą ksntrsktacJi i skupu. pravadze

nle - d]a cE_łów emerytalnych - evldencJ1
sprzedanej prcdukcji ( v 1988 r. ob_ięto nlę
177 8 gos,=odłrstłł ,i .

lt' ]a|ł*i\ -70 bank hył jednyn z 1nstru-
nenŁ8w pł§stlł.s c,łCdzlatuj*€W na ro]nźciHo.
5*os*ą:enp n_l,sil* p;,iif€§tsry kredyt lnvestycyj
ł1, J un*reer:J.:, id porółlng;:jł dc końea tst'?CI
ne sl"*t*,i;:l,"toj.{r-r] ,t e oospederki klerovaneJ
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centra]nJe na tynkowĘ, Pol 1tyka pań't]"ła w za

kresle kredytowan7a rolnictwa znl,eniła się
radykalnle. Spovodawało to rn.ln. vpadnlęcle
vtte7u ro7nlk6w , vt tym l pożyczkoblorcźw 85

w Śnlglu v " pułapkę kredytową ".
PrzystosoryanJe banku da wspiłczesnej rze

czyvlstaści nastąp7ło v kvletnlu 1989 r",kl,e
dy to dokonano znlan y statucle paszerzając
teren dzlałalnoścl na całą Pa7skę oraz spre
Cy?a|,rano czynnoŚcL vykony,*ane przez bank.A_le

a tym Jak t o aktualnej kondycJl banku - rł

nó§ tępnył, numerze .

ly' okresle povoJennym Bankien Sp6łdziel-
czym 9ł ŚmlElu kJeroyall ., F. Brornka ( 1945 -
49 ), Waureynlec Rosada ( ISSO ), |lładysław
Helnsch ( rgsr - 59 ). Zyqaunt Grześkowlak
( rge9 ). lłładysłar KiJorskt ( 1961 - 67, arJ

J96l r. zamlast "Klerounlk" - "Prezes Zarzą
du" ), Hleranln Adanczeuskt ( 1968 - 86 ),Je
rzy łłaJc|echorłsk1 ( lgal - nadal ),

'ł]ói{eu§Z,
Uraczystaścź 100 lecla odbyły slę l1.9.

1993 r. Razpoczęła Je |,|sza śu. odpravlana Ł/

lntencJi żyJących 1 nleżyJących członkóv l
pracoułnlkłv Banku 1 złożenle wlązanek krłia-
t6w na grabach *łle1oletnlch deiałaczy l pra-
cownlk6w.

Gł6unym akcentem Jubileuszu była Zebra
nie Przedstarvicieli rł salj rvldorłjskoreJ Cen-

trum Kul tury v Śmiglu. Prowadztł je przewod-

nźczący Rady Nadzarczej ł" Zblgnievł Łukaszew

skź ze 5tarego bojanouła" hł§r6d 7icznle zebra
nych gaści (n.ln. przed. Zarządu i Krajawej
Rady BGŻ v |łarszavje p. śleksandEr Jazdcn ,

dyr" addziażu |t|a j . BGZ v Lesznie p" A}eksy
.Ądanczerski, burnlis trz H jG Śmigiel p. Jerzy
Ci*śJa, przaw, rady HlG p.'łltalC 1nleczyńskL
dyr. zaprzyJaźnlonych bank6v, autarzy mono *

grafll Banku "..) naJrlększy aplauz uzyska11
p" Hleronln AdamczerskJ J p. Gertruda ŁImJńske

ly' urnanJu zasiug d]a razwsJu benku Flo-

.,-§rgwę Złotł adzrlaką " Zc Zesłułj Cl* §rćł -

Czlelczośc1 Bankovej '' wyróżn7en1 zosta11 :

5tanisław Fryder, |łavrzyn Lester, Lucyna Pe-
rekletka, Franclszek Pł6clenn7k, Teresa Pod-
drzycka i Fellcja Tomczak.

Taką saną, 7ecz Srebrną ldznaką vyr6żnleni
zosta1l ;Stanlsłav Gałka, Lucyna Łączna,Zblg
niev Łukaszewskl, Tadeusz Sano7ąg, łlaria Sap

J e ta, rrena Spal ona ! Jan l,|ypych .

Historię Banku przedstavłlł dyrektar Je
rzy |tojclechorvskl .

|łszyscy uczestnlcy Zebranla Przedstaytl
cleJi obrlarouan,l zosta7l oko7lcznościoutyml u
pomlnkami, v tym l nonograflą Banku.

Prezent ad Banku atrzyn ali
też m 1 e s z k a ń c y mlasta 7 gnlny,bo
ulem na ręce kleravnlka Przychodni ReJonoreJ
w Śmtglu p. Stefana K7upsza przekazanę ana7!
zator bJochemlczny ( uykanuJe 47 anallz u

clągu ki]ku nlnut ! ) wartoścl bllsko 80 nLL.
złotych,
Nlc też dzlvnego, że dr Klupsz dzlękuJąc "Za
vłkład v dz!eło podnoszen!a zdrowot,nłścl spo-
łeczeństva" był p7eruszy, kt6ry złożył 9anko

wl gratulacJe z okazJ! Jublleuszu ! życzenla
dalszeJ ponyślnośc!. Burnlstrz t przevodnl -
czący Rady v svłyn adresJe strłl erdzl11:''Życzy
nv vszystkin członkam l kllentom Banku Spót-
dzlelczega v Śmlglu, aby nadal dobrze służył
ln l całemu społeczeństłłu śmlglelskiemu vł

tozvlJanlu przedsleblorczośc1 t lntcJatyut go

spadarczych, "

Spośród życzeń gośc1 na uHagę zsługlwało vys

tąpienie p. Franciszka Sneil - dyr. banku w

Ponlecu, który stvierdził, że banki nasze sa

bliźniacze,bo zostały załażone w tym sanr-m

dniu ., 15 naja.1893 roku.
Zebranie Preedstapjcie]J mjało piękna

opraHę artystyczną, l co jest godne płrdkreŚ-

Jeniao v vykonaniu rodzlnych zespołlył : 0r -
kiestry Dętej OSP v ŚnigJu pod batutaml Jana

Norickiego i Tadeus za ll,uliera, Zespołu Pjeś-
nl l Tańca " Ż.eńcy Hi eJ kopol s €y" z Ni e tqźkorła

pcd kleroynlciyen Pafała Roso]skiego l lns -
al,]-;Ten':3,1 Jsrfł r" i'i:yarCa lonysla. ('!. Z, )



UBLIKACJA
EGIONAtNn

Z okazlt 7O0 lecla Banku Sp6łdzle7cze-
go v Śnlg7u ukazała się publlkacJa '' B a n k
5p6 łd,zJel czy t, ŚnJ g7u
1893 - 7gg3" autorstra Tadeusza Hend7a l Ka-
zlmlerza Ztnntevlcza - profesoriv Akademl7

EkonantczneJ r Pozaantu.
Przednovę naplsał Jetzy WoJclechavskt - dyte
ktor Banku Spłłdzlelczega r Śmtglu.
Na ponad 7aO stronach autorzy przedstar,rlll
hlstorlę banku.

Rozdztał 7, E€ charakter *ptotładza|ący 1

ptzedsżautł Śmlgtel ! okollce u okresle zabo

ru prusktago. lrlastępne raJą tytuły ł Bank Lu

douy * Jatach 1893 - 7978, lt Polsce Hlędzy
voJenneJ, ll latach 1945 - 

'989, 
ll przededntu

Jubtleuszu stulecla dalłłaJnoścJ (1990-1992).

Aucqtży hlstorlę banku dakunentuJć!, §t{d pa

kapyn rozdzlale następuJą Przyptsy.Tą część

r§ocy kończą uykazy JJterłtury t źródeł.
Druqą część monograf|l stanoyl bardzo bogaty

Aneks, v ktiryn zavarto : vykazy członkóvl

Nadzorczych t Zarządiv banku, Rozw6| dzlałal
nośct banku r latacb 1945-1992, łlykazy : pra

cown7k6łł zatrudnlonych w banku t dnlu 3r.3.
7992, os6b, kt6re zakuptły asygnaty kritko -
terminoveJ Pożyczkt Urzędu Skarbowego ptzy
Nacze7neJ RadzLe LudoweJ u 1979 r. i fr
vykazu os6b 1 lnstytucjl. które vołaclły nd

konto Komltetu Ekshunacj1 7-vłok Pamardawa

nych v Śnlglu.
Pracę zamyka barCzo bogaty seryls zdjąclołv.

Honografię nino tego, że zaviera 1lcz-
ne tabe]e 1 pokaźną dozę cylr - czyta sle_

rartko l z zalnteresopaniem .

i i,lakiad : 500 egzenp}arzy ).
Druk : Zakład Pol|qraflczny - Z. Sał |;,slex ,

u]. I'jaskovl Ą0, KoścJan.

KRaNlKA
PaLlCYJ^ra

25.8.93 - v ffar,mlnle przy mtJanlu sźę poJaz -
dólv kler. SYFEN4 uderzył r bok 8A -
CZI" KleruJący §yrenę był lt stanl€
nletrzeźułyn l oddaltł slę a mleJsca
zdarzenLa. Sprarcę ustalono - ntesa
kanlec Uon7eśc7a - zatraynana n,
lto Jazdy l sklerowano rniosek do Ko

leglum.

2.9.br - V Kaszanovle - Juź któraś e }rolel -
avantura danoua pomtędzy teśclałnl a
synovą a użytkouanle kuchnl.

9.9.br. - |ł Blałczu Noxyra uJarniono nletrzeź-
vego (2,21 ng alkohoJu y acn3 vyay-
chanega poutetrza) |rleruJącego cląg
n|kten. zattzpano ptasro Jazdy,anlo
sek do i(oleglułn.

11.9.br"- § Przystece PoJsteleJ uJarnlono k"fe*

ruJącego łnotoeyklen |t2 bąa &prłr§

nleń. Untosęk do KoleElun.

- sporządzono 70 vnloskórł do koleg!un,v tym 7
na nletrzeźwych kteroutcivt,

- ukarano 26 os6b na 3.350 tys. aandatanl kar
nym!.

- pouczono za uykraczenla drogołe l porządkł-
ue 26 osób,

- zaŁrzymano n& gotącym

3 spravc6*o

uczynku pr.esstęp§t9€

-'zattz,ymano s pra* jazdy
stracyJnych,

l 71 d*łłodiuł reje-

- przeprovadzEno

bl Icznych.
WĄqA ! Foii*Je cstreega arganlzatoriw zabav,

ze Je§ll nie patrafią utreymać na nlch porząd

ku. ta eanlsc,ąa się vydavanla zearroleń.05tat-
nio notuje s!ę born,ien duża vyptdk§v nźsaeeełl,
nle;:la spałeczntłgo * ufeEel!ę dexestacJ! uraę*

Czenśa,;: łtórytb koraysta;lę uszyscy mJesakań-

§Y. : ..,_

§ier. PPL tł ŚnlgJu - st.slerź. lt. Terczerłskl.

35 JnterxencJi danovych l pu

{ n. H")



bł najb}iższyn €za

sje role rłstąplenlą
w Iw}ązęF małżel:lsĘt

y Urzędzle Stanu Cy

wlInego v Śmtglu

zadek7arova7i :

2"1a"hr"- Pan Crtur Gro]epskl z Leszna l
PanJ Sylwla Parłlak ze Śmlgla,

- Pan Domlnlk Rodzlnskl z łtanleścla
l panl Genorłefa bła7achowska z kar
m7na,

- Pan Ryszard Konleczny z M7e.dzyrze

cza l Pani ńrJeta Ambrowczyk z
Bronlkova.

9.1O-br.- Pan t{arlusz Kudłaszyk e Pośviętna
l Pan 8eata sadopska ze Śrnlgla.

16.10"br"- Pan ltarek StacherłJak z Ganlenblc
l Panl Anna Grzestak z Czacza,

- Pan Bogusłav |lalklev!,cz ze Stare-
go Ba/snova l Panl Eaa Ławnlczak

{erc",yn"lk

ze Śmigla.

Urzędy §tanu Cyvłllneqł r Śmlglu

I(rałłczyk,

Nle każdy ,łle, że od dvł1ch lat p sal! glmna

styczej v Szka]e PodstavoveJ in. Konstytucll
3 *laja rł Śmigt u odbyvła ją się zajęc la z are

oblku, które prawadzl p. Hallna Poh1 - absoJ

uentka AVF tłlrocław.

Vszystkźe chętne Fanieo które chcą poprawlć

sr,łą sylxetkę, zapraszany v każdy poni.edzla *

tek l ezwartek na gadz. rc.aO
Cąna Ą zajęć fmJesląc) - 60"COC,- zł.

Wladysłav

5;RDECż/VIE ZAPRASZA}IY

Deszcz l pochmurne,chłorine dnl nJe na-
7eżą do rzadkoŚcL tegorocznego lata. Tak też
było ut piątek i sobotę ( 04-05.09. ),a7e po-

goda nle zrazlłą uezestnlkiw II Letnlego Tur
nieju Szlstek rł Plłeg |,!ęźneJ . W sttugach
desz,czu 1 na grząsklch bolskach u piątek
3.09.93 - odbyży stę rolgryukL dtużyn ało -
dzleżowych. Tabela przedstawla slę następuJą
co : L nieJsce FC PLANTY kapltan Krzysztof
HARCINIAK, II - VIATRAKI kap. HacteJ ROZ|IAL-

KA, III - FC BYKI kap. Ryszard PRIMEL, IV -
TROJAKI kap. Arkadiusz NADOL|ĘY, V - BYKI kap

Jacek szYuAŃsKI.

H sobotę - 5.09.93 - necze rozgryva7t
senlarzy. Po łspanlałeJ sportoveJ ryvallza -
cJL zvtyctężyLl : I - nt 5'fnR5 kapltan Par.,el

SUSZK^, II - tfiSAnł.jrA kap" Krzyszt,of HAHRaL,

III - KKH VI^TRACZNA 32 kap. Ronan STACHI I

VIAK, IV - VEMBLEY kap. Robert HARCINIAK ,

v , aRLY PIEKARNI kap. Parveł łIAĆKO?IAK.

U godzLnach popołudntouych zmęczen|

1ecz szczęśllvi zavadntcy odebral| z rąk dy-

rektora Centrurn Kuituny p. He7eny lłlr6b7evt -
skleJ nagrady : p-likt nożne 1 koszulkl oraz
pam!ątkave dyp7ony. Radość ze zvycLęstwa by-

la tak vle]ka, że drużyna AL 5TAR5 uczclła
je strzałen z butelkt szampana.

( B.H. )

Kurkowe Eractvo Strzelecki e w Śnlglu ogłasza
że v dniach 15.09. - 15.10. br. uł gadzlnach

17.a0 - B.Oa v kryteJ strzelnLcy organlzuje
strzeJanie z bronl XBKS o cenne nagrody.

TrzeJ pierxsl z żonanL zostaną zaproszen7 na

Ucztę Bracką.

Kamendant : Taće,lsz Toraseerzsirj.

O
@

5

W@



W&K ęe@8 d
79 vrzeŚnla 7993 r. udaJeny slę do _lokall vybarczych aby dokonać wyboru posłów i se

nator6vt.

Zasady przeprowadzenla głasowanla określa ?rdynaeJa Wyborcza do SeJnu RzeczypaspoltteJ pe7

sklej 1 0rdynacja \lyborcza do Senatu Rzeczypospoi.tteJ PolskieJ.
Każdy vyborca może głosowaĆ ty7ko osobjścle" łtLęday godzlnamź 6"a0 a 22.o0 wyborca udaje
slę do 7okalu uyborczego obejmuJącega Jego obszar zanleszkanla. Podchadz!" da stołu, przy
ktiryn człankoute Żbwodovej irontsJi lłyborczeJ usialaJą cay vryborca poslada prawo do głoso
vanla. Po Jego ustalenju człgnek konlsJj vręcza wyborcy karty da qłosovanja do §aJmu t kar
ty do głosorania do Senatu.

adbtit katty do głosovanla uyborca potr_terdza własnoręcznw podpisem.

Przed udanlen slę do kablny wyborca poulnlen zapaznać slę e ''rnformacJą dta łłybarcya
- sPls treŚcl karty do głosowanla na okręgore Llsty kandyłlet5y na posłóv. rnformacJa będzle
uyllleszana na L,.tdocznym nleJscu r Joka3u uybarczyn.
ZaPoznanle slę z fE " "InfornacJę r ula*vl vyborcy odseukan3e rlaśc-{łreJ llsty r kgrcle do
głosorłnta do SeJnu.

feraz *Ybarca uda;|e się do kablny, gdzle zgodnle z yc"seśnJeJ pedJętę deeyeJą dokone vybota
s*rolch kandydatiu.

SlosuJeny 5taylając znak '' X '' przy neeąłlsku kandydata, przez co vłskazuJeny Jego pJor*seeń
s*ło do atrzynanźa mandatu.

Xart+ dogłosouanta do 5EN łTU f ! strona } fermatu ń-4 koźorużlłto-pomerafi
€zouego earJero naerlska l "fmlona kandydatżr na senator6w {10 pazycJt), ł naszym voJe*6dz-
trierybleramydv6ch senator§rłn awlę 3łyb or€ a ł§ oże pos tau l ć zaak
"Xl' przy naz rlsku dw6ri.ł irandydat6w.
Znak "X" stawlamy z prarłeJ §tróny neet+.iskł l obouł7ązkovo yl kratce przez,naczoneJ na ten ceJ"
JeŻeLl vYborca Postari zn6k "X" paza kratką oenaexao że n.{e oddał głosu na kandydata.

Karata do głosowan7a d a 5 E J tI U formatu ń-4 koioru białego składe slę z 8 ar-
kuszY zszYtYeh w Jedną caloŚĆ, która tworeą broseurkę. l{a arkuszach tych ,łydrukouano okrę-
gore listY kandYdatlw na poslów. Każda llsra ma swóJ flr,!ł??€r i n*zrłę. Ne karcle do głosoxarla
doSeJnu wyb orca stavłta znak "X" pru "r Jednym naz§*.ts-
ku kandyd 6ta na Jed n€J z l"{st ;*ybBrczych.Znak.X"
staviamy z 7euteJ strony nazułiska r kratce przeznaczan*j na *tłrr cej.

Gdy vyborca dokonał vybcru, udaJe się d* urnył do kŁćre,? arzuca rseystkle katty do
głosorania. po dakonanyn akcie glosorsnia wybarca spuseęg€ lckaJ.

Sekretarz łlJasta l Gniny - /ngr łanda Jakubotvskł.

HIT§yNA

śulcrmsra

FedaguJe aespół .' Hubert Zbjerski {red" nac*elnyi"źane8a filecft*,frlke ifaćkor{l
Barbera frercel,Jadłłjg* $kęr*y$ska, ?.o]ek §euic.

Adres BedakcJl : 64*030 fentrurn 8uitłlł-y *.§łigJr,uJ,P"Ko§clusakl 2o,p"7.
fiedakcJa nie ponosi oopow"tede"!*]&g§*l u* frri}§ć o§ł**ueń j nJe utłr§ca raaćerle-
lórł nle ełmóyianych. Zasłr"e*9,ł;"*y słi:, l* pi:llr,ł sfur,a**;;.{g 1poprax!anla tekstór,
oraz 1lst6rł.l,|a.ic*a,] : S:itj r!ji:" :;"ił,, .-ł "{}łt3,*."rr.'J<-lame §rn} * 1000 zł.
łruk l lJJeslaw lr'ł.3c,Iny - llslł9l F;:J.{qi łłtlczne,Slr-t,:0 Le§f;nO,ul .Słał*_{af ske 55.


