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21 r"llześnia i997 r. udajerny się do ]okalu -;,zr.-

l;ot,czego obejmującego obszar naszego zamieszlkaniir.
Po otrzymaniu kart do głosou,ania, którl,ch odbiór
potu,ierdzamy własnolęcznym podpisem, zapoznajc-
my się z ,,Informacją dla wyborcy" r,vyr,vieszorlą tla
r,vidocznym miejscu w ]okaiu r,vyborczym zal,,,ier-a-
jącą ,,Spis treści karty do głosorvania na o}ir,ęgor,ł,e

listy kandydatów na posłórv".

Teraz udajemy się do kabiny, gdzie doliollan)/ wy-
boru swych kandydatów.

Głosujemy stawiając znak ,,\" przy naz-*,iskli ka,n-

dydata pTzez co wskazujenry jego pierwszeństrł,o cio
otrz;,,m.ania rnandatu.

Karta do głosowania do Senatu (1 strola) formatu
A-4 koloru żóltego zawiera nazwiska i i.iniona kan-
ctydatów na senatorów (11 pozlzcji). 1T naszy111 rvoje-
wództrvie wybieramy dwóclr senatorór,v, a rvięc wy-
horca może pcstar,vić znak ,,\" przy nazrvisku dlvócli
kandydatórv.

Znek ,,\" stawiamv z lewej strony nazrviska i obo-
wiązkowo w kratce plzeznaczonej na ten cei.

Jeżeli r,vyborca postawi zna\< ,,\" poza kratką ozna-
cza, że nie odda.ł głosu na kandydata.
Iiar-ta do głosowania do Sejmu formatu A-5 koloru
lriałego składa się z 6 arkuszy zszytych w jedną ca-
łość, które tworzą broszurkę.
Na arkuszach tych wydrukowano okręgowe listy
kandydatów na posłów.

I(azda lista ma swój numer i nazwę.
Na karcie do głosorł,arria do Sejmu wytrrorca starvia
znak ,,\" przy jednym nazrvisku kandydata na jed-
nej z list r,vyborczych.
Znak ,,)(" stawiamy z 1ewej strony nazwiska w krat-
ce przeznaczonej na ten cel. Po dokonaniu wyboru
udajemy się do urny wyborczej, do której wrzucamy
rvszystkie karty do głosowania i opuszczamy lokal
rvyborczy. Sekretarz Śmigla

mgr Wanda Jakubotuslea

&§Ia§f; ffi&fl!st!IEffiY?
Obwód nr 1

W Liceum Ogólnokształcącyrn lv Smiglu, przy ul,icy

A. Mickiewicza 2 (tel. 518-00-95) głosują rnieszkańcy
Smigla z ulic: al, Bohaterów, St, Kędzierskiego,
J. Kilińskiego, W. Łepkowicza, A. Mickie-,ł,icza,

}"1łynskiej, Morownickiej, Na Durki, Polirej, Połud-
niorvej, 1)oprzecznej, Porł,staticów W1}<p., Rolnej,
27 St;,g2nia, St. Staszica, Wiirnickiej, V/ocirlej.

Obwód nr 2

W Zasadniczej Szkole Zawodowej, ptzy pl. Rozstrze-
lanych 16 (tel. 518-00-86) głosują mieszkańcy Śmigla
z ulic: Farnej, A. Fecl-rnera, Jagiellońskiej, Kątnej,
}{. Konopnickiej, Kościańskiej, Krótkiej, J. Matejkt,
L. N,Iierosławskiego, aI. L Paderewskiego, pl Roz-
strzelanych, pl. Wojska Poiskiego, Fodgórnej, Pół-
nocnej, \Ąrł. Reymonta, IJ. Sienkiewicza, dr. St. Ska-
rzyńskiego, Szkolnej, śrv. Wita od nr. 1 do nr. 13,

Wiatrakowej.
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Obwód nr 3

W Przedszkolu Samorządowym w Śmiglu, przy uli-
cy Leszczyńskiej 13 (tel. 518-00-85) głosują miesz-
kańcy:
wsi Bruszcaewo z ulic: Głównej, Nowej, Okrężnej,
Przysieckiej,
wsi Koszanowo z ulic: Bruszczewskiej, Dworskie,i,
Glinkowej, Końcowej, Krótkiej, Łąkowej, Polnej,
Poprzecznej, Półwiejskiej, Wierzbowej,
Smigla z ulic: Ariańskiej, Bocznej, A. Dudycza,
Dworcowej, J. Krasickiego, Krętej, Leszczyńskiej,
Lipowej, Ogrodowej, Osiedle, Podgórze, B. Prusa,
św. Wita od nr. 14 do nr, 48, Zdrojowej, Zielonej.

Obwód nr 4

W Centrum Kultury - były Dom R,zemiosła, Śmi-
giel, ul. T. Kościuszki 20 (tel. 518-02-73) głosują
mieszkańcy: wsi Glińslro,
wsi Nowawieś z ulic: Akacjowej, Krótkiej, Leśnej,
Poprzeczne j, Śmigielskie j,

wsi Poladowo,
Smigla z ulic: Wł. Broniervskiego, J. Dąbror,vskiego,

J. Ilvaszkiewicza, 'I. Kościuszki, I. Kraszewskiego,
E. Orzeszkowej, L. Rudnickiego, Wł, Sikolskiego,
J. Słowackiego, cir. rrr. Witaszka, St. Wyspianskiego,

Obwód nr 5

W Śrvietlicy Wiejskiej rv Źegrówku (tel. 518-071-20l
głosują mieszkańcy:
wsi Bielawy z trlic: Głównej, Kościańskiej,
Przysiółka Nowy Śrviat i Frzysiółka Żegrowo,

wsi.Żegrówko z ulic: Kościańskiej, Leśnej, Polnej,
Poprzeczne j, Śmigielskie j.

Obwód nr 6

W Pałacu w Morownicy (tel. 518-03-40) głosują

mieszkańcy:
rvsi Mororvnica, }rlowe Szczepankowo, Przysiółka Si-
korzyn, Folwarku Stare Szczepankowo.

Obwód nr 7

W Szkole Podstarvowej w Bronikowie (tel 518-09-63)

głosują mieszkańcy:
wsi Bronikowo z ulic: Kasztanowej, Leśnej, Mach-

cińskiej, Morownickiei, Wiejskiej,
wsi Machcin, Osiedla Podśrnigiel, Leśniczórvki Smol-
no' Obrvód nr 8

W Świetlicy Wiejskiej rł, Nietążkowie ul, Leśna 36

(tel. 518-02-27) głosują nrieszkańcy:
wsi Nietążkowo z ulic: Arciszewskich, Bocznej,

A. Dudycza, Krótkiej, Leszczyńskiej, Leśnej,
rvsi Wydorowo i leśniczów,ki Wydorowo,

Obwód nr 9

W Szkole Podstawowej w Czaczu, ul. Parkowa 2

(tel. 518-02-27) głosują mieszkańcy:
wsi Czacz z ulic: Ogrodowej, Parkowej, Polnej,
2? Stycznia, Wielichowskiej,
wsi Brońsko, lvsi Czaczyk, Przysiółka Nadolrrik, rvsi
Nowy Białcz, wsi Karśnice, lvsi Księginki, Gajórvki
Prętkowice, Przysiółka Skoraczewo, rvsi Stary Białcz.

Obwód nr 10
W Szkole Podstawowej w Przysiece Starej Drugiej
(tel. 5t2-26-6 2) głosują mieszkańcy :

wsi Przysieka Polska z ulic: Bruszczewskiej, Głów-
nej, Piaskowej, Przemysłowej,
rvsi Stara Przysieka Pierwsza,
rvsi Stara Frzysieka Druga.

Obwód nr 11

W I)omu Wiejskim w Starym Bojanorvie (telefon
518-52-68) głosują mieszkańcy :

lvsi Stare Eiojanowo z ulic: Dworcowej, Głównej,
Kolejor,vej, Krętej, Krótkiej, Kwiatow,ej, Lipowej,
Łąkowej, Małej, Miodowej, Mostowej, Norvej. Osady,
Polnej, Poprzecznej, Przemysłowej, Szkolnej,
wsi Olszewo, Parsko, Robaczyn, Sierporvo, Ż1 dorvo.

Obrvód nr l2
W Srvietlicy Wiejskiej lv l{arminie (tel. 518-52-06)
głosują mieszkańcy wsi: Chełkowo, Karmin. Spłaivie.

Obwód nr 13

W Szkole Podstarvowej w Wonieściu (tel. 518-51-93)
głosują mieszkańcy wsi: Glriewowo, Jezielzl-ce. \\'o-
nieść, Zygmutrtorvo.

Obrvód ]_1r 1-1

W Szpitalu rv Slrriglu ul. T. Iiościuszki ?7 (teleiclr

518-00-14) - obrvód zarnkrrięty.

aEPEffiTtlAn KIfin,,cEllTttlnł"
19.09.1997 (piątek) godz. 19.00

,,RELIKT", USA, 1996 r. Reż. Petel, Iil-ans. \Y;;k,

Penelope Ann Miller, Tom Sizemore, Lrncia Hunt.
Film grozy. Amerykański antropolog plzeb5-rvający
rv Brazylii wysyła eksponaty do Nluzeun. Hrstolii
Naturalrrej r,v Chicago. Po sześciu t,vgodniach skrzy-
nie docierają na miejsce, są puste. Aie następnego
dnia placowr-ricy muzeum znajdują zrvłoki zanroldo-
wanego straznika.
26.09.1997 (piątek) godz. 19.00

,,ANGIELSKI PACJENT", USA 1996 r. Reż. Anthony
Minghella. Wyk. Ralph Fiennes, Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas. Melodramat. Rok 1943, trwa
wojna w Afryce. Nad pustynią szybuje mały samolot

sportowy, zostaje zestrzelony przez Niemców. Popa-
Tzony pilot trafia do angielskiego szpitala - i wspo-
mina swe zycie przed wojną: przebywał w Afryce
z grupą angielskich kartografów.
3.10.1997 (piątek) godz. 19.00

,,RYZYKANCI", USA, 1997 r. Reż. Tsui Hark. Wyk.
Jean-Claude Van'Damme, Denrris Rodman, Mickey
Rourke. Sensacyjny. Agent służb specjalnych pro-
wadzi operację przeciwko terrorystom, która kończy
się niepełnym sukcesem: najgroźniejszy z przeciwni-
ków unika śmierci i aresztowania. Agent zostaje
przeniesiony w miejsce odosobnienia, terrorysta
przysięga zemstę. (B.I\|..)
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Nigdy więcei wolny!
Pod takim hasłem 1 września br. w 58 rocznicę

wybuchu drugiej wojny światowej, o godzirrie 17.0tJ

w Miejscu Parnięci Narodowej, pTzy tablicach na
skwerze plzy cmentarzu w Smiglu, Zwlązek Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zor-
ganizował uroczysty capstrzyk.

Udztał w nim wzieły poczty sztatrdarovle lrriejsco-
wych organizacji, delegacje młodzieży, harcerze,
kombatanci i (nielicznie) zgromadzone społeczeilst..,lo.
Władze samorządowe replezentowali,: bulmis'il,:z Je-
rzy Cieśla, przewodnicząca Rady Urszula Rairke, ,łl-
ceburmistrz Flenryk Skrzypczak i Sekretarz S,lli;i:r
Wanda Jakttbowska.

Po wysłuchaniu Hymnu Panstr,vclwego zeblar-r5,cil 1-,o-.

witała Gertrucia Skrzypczak - plezes Koła Miejsko-
-Gminnego ZKRPiBWP, która m.ir-r. stwierdziła:

,,Te trzg tablice nźech ś,wżctdczq o pamżęci tusz3istkic}-i,

poległEch,, zamordo,wanyclt, ż zuginżonych, po to, abyś-
my mźeli u pamźęci llistorię naszej O jczllzny 

- Pol-
skż, Przekazujem,y jq młodemu pokoleniu, tłb,g po,-

tnźęteio".

Następnie do zebranych przenórvił Leł,r |.ilii-
cz; nski:

S zanowni P aństlł o, Kocll,ana Młodzźe żg !

Jako ,,turześnżoll:źec" 7939 roku, jenżec Starobżel-

ska, a potenx obozów IIl Rzeszg, z peurlaln pr:eję-

cźem uczestnżczę tu dzżsiejszej uroczystoścż - cap-

strzyku. Ale to chEba zrozumźqłe, bo przecież zaw-
sze od noua przeżgtuam: powszechną mobilżzację
us 39 roku, przebźeg uojny obronnej, 5 letnż pobyt
u obozach,, rqdość ze zu:Ecl,ęst1-oa ź podpisanźe pt.l,łr:l,t

u: dntu 8 maja 1945 r. Dzżś dla nas uszustkżch Po-
lakóIl) żEjqcych, to kolejno. - 

już 58 rocznżca ug-
buchu drugżej uojny śuiatowej.

MEśtę, że o skutkacll, jej utemg uszgstko lub pra-
wźe uszystko, może mnżej o jej przebżegu mżlżtur-
naTru u Polsce i na śllsżecże ź o ukrgtej uótuczas po-
litgce Hźtlera ź IIl Rzeszy lł stosunku do naszego
narodu jego delużzy: ausrotten, to znaczg: tuEkorze-
nźć, tłEnl.szczyć, zagładzić, A jednak tego planzt nie
udało sl,ę zrealźzować, mtmo że tuojna pochłonęłx
6 mżlionólls Polakótł, mźmo, że państuo jako tal<źe

przestało źstnżeć. Jednak naród przetrwał l to prze-
trwq.ł zcl sprauq patriotgcznego usycltotuanża oparte-
go na, wspanl,ałEch uzorach naszych przodkóus: Koś-
cźlLszkż, Puławskźego, Dqbrouskżego, zq, sprawq nu-
szej deużzy uypźsanej na sztandarach, ,,Bóg - Ho-
lLoT - Ojczyzna", za spraLDq ugchoualtia na wzo-
rach, naszycłt roclalęótu z czus(lw polnstatl,: lżsi.optłclo-
w e g o, stg czll.źou e g o, wielkopol skie g o, śltłskźe g o. (,.. ).

Oddajemy dziś należnE szacunek ź cześć oTeż seT-
deczne podzżękouanie tnszEstkl,rn żgjącEm kornbu-
tantom i. tym uszEstkim, którzy godni,e znosźli po-
ni,elnźerkę t, trud lI lłojny u) życi,u pryuatngm,
cgusźlngm,

Tym zaś co padlż us ll;alkach, zgźnęlź u obozach,, od-
dajemE dzżś hołd, składaja,c kusiatg na żch mogiłach,,
pomnżkach ż przy tablźcach bo pamźęć o nlch, to
nasz śuiętg obouiqzek.

Natomźqst do Was droga młodzżeży - w źmźeniu
ruaszego kota kombatantóus zl'Dracan"L sżę z apelern,
abEście biorqc nailepszy llszór z tEcll, co 3uja_ ż z tllclt
co odeszlź, znuleźlź us sobie dużo mqdroścż ż lłytrwa-
łości 

- teraz u: szkołach,, a poten1,, jako doroślż,
u: budotuanźu takiej Polski, która zapeunż godne żg-
cże usszEstkźm obyuatelom.

Naszq detuizq naclal nżecll będzże: ,,NigdE użęcej
uojnE", a jako naród z 1000 letniq kulturq, uznaje-
my nadal, róu:nteż zasadę: ,,przebaczamy, ale nźe za-
pomnżmg",

Harcmistrz Ryszard Duda, komendant Huf-
ca ZHP Śmigiel, do APELU POLEGŁYCH wez-
wał: zołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939
roku, żołnterzy poległych na wszystkich frontach
drugiej wojny światowej, wszystkich rozstrzelanych
i innych obywateli, którzy swe życie stracili w ak-
tach hitlerowskiego i sowieckiego terroru, tych, któ-
rzy zostalt pomordowani rv różnych obozach k on-
centracvjnych i łagrach w latach 1939-1945 ) pozo-
stałych obywateli Ztenlt Smigieiskiej, któryct prze-
iana krew równiez jest symbolem wolnej, nicpod-
ległej i suwerennej Polski.

Delegacje młodzleży, organi.zacji, właoze sal}lo-
rządowe i jedna osoba prywatna, przy dźwiękach
werbli, złożyły w Miejscach Pamięci Narodowej wią-
zanki kwiatów.

Burmistrz Jerzy Cieśla zLożył hołd wszystkim
poległym w czasie drugiej wojny światowej oTaz
tym, którzy ją przeżyli - kombatantom. ,,lJstawa
sejmowa o kombatantach dzień ]. września ustano-
wiła Dniem Kombatanta". Organizatolom uroczys-
tości wyraził podziękowanie.

Uroczystość zakończono rvysłuchanienl pieśni
,,Boze co, Polskę.,."

(H,z.)
PS. Za naszym pośrednictwem Zarząd śmigielskiego
koła Związku kombatantów składa podziękowanie
tym wszystkim, którzy uczestniczylt i przyczynili się
do.zorganizowania tej uroczystości, a przede wszyst-
klm - młodzieży.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

f

§wBĘ§m w $mmae$lamkowie §tarym
Dzień 4 l,vrześnia br. lv tej tnaii:.j rtri (86 trriesz-

kańców, 15 zagród) przejdzie c1o hjstorii: z kranórv
i hydrantów trysnęła woda!

Społeczny komitet wodociągowania powołano 31 lip-
t,a 1996 roku. Przewodniczącym został Malek Kunert,
zastępcą - Jarosław Kasperski, skarbnikiem - Bar-
bara Maślanka a członkiem - stalrisław sterna.
Prace rozpoczęto 6 czerwca br. a zakończono 31

sierpnia !

Przetarg na wykonarrie tego zadania rvygrało Przed-
siębiorstrvo Produkcyjrio-Handlovve i Uslu.gorve,,EL-
TOR-BIS" z Poznanla. Wodę do Szczepankowa Sta-
rego poprowadzono siecią tranzytową o długoścl
2772 metry ze stacji rvociociągorvej RolniczeJ Si,i;ł-
dzielni Produkcyjnej w L{achcirrie. Długość sieci do
76 przył"ącz5, wynosi 576 m. Iioszt, bez uwzględnie-
nia przeprowadzanej obecnie modernizacji stacji
w Machcinie, r,vyniósł 81.283,28 zł Vi tym wkład fi-
nansowy mieszkańcórv - 23.610,00 złotych.

Uroczystość ,,puszczenia rvody" odbyła się przy
hydrancie przed świetlicą. IJonory gospodarza pełnił
sołtys Marek Kunert, który powitał gości: burmistrza
Jerzego Cieślę, przewodniczącą Rady Urszulę Ranke,
prezesa RSP w Machcinie Ireneusza Norł,aka, ifen-
ryka Pażdziola - zastępcę dyr. Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Vy'odnych, Witolda Sob-
czaka - inspektora nadzoru, Ryszarda Szczepaniaka

- inspektora Urzędu Miejskiego w Śmiglu do spraw
melioracji i wodociągowania, przedstar.viciela r,v)zko-

nawcy oraz zebranych mieszkańców.

Jerzy CieśIa wyraził słowa uznania d]ą v,1y}<onawc}

zir soiidną i ,,czystą" robotę. W przeciwieństwie do

innych miejscolvości tu nie widać śladu po rvyko-
pach. Słowa uznania i podziękou,ania skierowa.ł tez
do mieszkańców Szczepankowa, którego społeczność
nie należy do zamożnyc)r, a podjęła się realizacji du-
żego zadania.,,lntuestycję zaczyll,alźśmy z obalłan"ui,

ale dzi.ęki pracollsi.toścź jesteścźe coraz blżżej mżasta:
asfalt, ślużetlżca, telefonE, uoda, Życzę Wam, bg ta
uspółpraca t harmonźu truałE zcllDsze",

Do życzeń burmistrza dołączyła się Urszula Ranke,
która ponadto zwróciła się do sołtysa, by przekazał
wszystkim mieszkańcom podziękowanie za to, że
Szczepankowo Stare mozna postawić za wzor łł"c1,.t

i porządku oraz inicjatyw innynr l,vsiorn naszej gmi-
ny. Jerzy Cieśla dodał, że w tynl roku wodę otrzymł"
Przysieka Stara, a w pTzyszłym 

- Olsze.,vo i rr., teil
sposób zostanie zrealizowany plogram łvodociągowa-
nia gminy. H. Paździor stwierdził, ze dzięki konse-
kwentnie realizowanemu progl,anrowi rł,odociągcwa-
nia, Śmigiel jest w czołówce in ojewództ.,ł,a.

Przecięcia wstęgi symbolizującej połączenie hydran-
tu z ujęciem w kuchni świetlicy dokonali: J. Cieśla
i N{. Kunert. By woda dobrze płynęła wzniesiono
toast, który spełniono lampką szampana. Z hydrantu
trysnął strumień wody.

Następnie gospodarze w świetlicy wiejskiej pod-
ieli gcści poczęstunkiem. Byłem w niej pierwszy raz
(do użytku oddano ją w styczniu 1992 r.) i śmiem
twierdzić, że jest najładniejszą w gminie. Stosunko-
w-o duza sala, bez sceny, ale za to z ... balkonem. Za
ninr dwa duże pokoje i dwa pomieszczenia magazy-
no\^/e. A rra parterze pod tą częścią budynku - kuch-
nia (zastawa na 120 osób!) i sklep. Jedynym minu-
sern sa]i jest brak centralnego ogrzewania, ale - jak
stwierdził sołtys - może, przy pomocy władz samo-
rządowych, uda się je zainstalować w przyszłym
l oku.

W śrvietlicy, przy frontowej ścianie usytuowano
polowy ołtarz. Przy nim, gdy dzieci wrócą ze szkoły,
}<siądz proboszcz Leszek Grzelak z Dłużyny - do
tej parafii należy Szczepankowo - odprawi dożyn-
kovrą mszę św., a wieczorem, biesiadując, spotkają się
w ,,rodzinnym gronie" mieszkańcy wsi.

(H.z.l

6ł-03{l śMlGlEL
ul. Kościuszki 6

tel. (0-651 180-206

swiad czy rownież usługi

KSERo
WYKoNUJĄC oDBlTKl W FoRMATACH A_3

l A_4 z MoZLlWośclĄ lcH PoWlĘKszENlA
BĄDź PoMNlEJSZENlA.

V/ykonujemy odbitki zorówo pojedyńczych kortek
jok i druków zwortych (ksiqźek, broszur, itp,),

ZAPRASZAMY
W GoDZlNAcH oD 10.00 Do 17.00

,aaaeoooe]aaa aaaa



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Z PRAC KOMISII
PLANOWANIA PRZESTRZEI§NĘGO

Planowanie przestrzenne jest drugim problemem,
którym zajmuje się Komisja Rady Miejskiej (po
ochlonie środowiska i porządku publicznym).

Komisja rv tym przedmiocie:

- analizuje i rozpatruje sprarvy wie]oletiriego pla.-
nowania, tj. plany przestrzennego zagospodaro-
wania miasta i gminy, uaktualnienie tychze pla-
nów na podstawie potrzeb gminy, potrzeb realj.-
zacji zalożeń gospodarczych, a także rvirioski
mieszkańców wypływające z zyciowyclr potlzeb,
możliwości ogólnych gminy,

-. zajmuje się problematyką studir_tnl uwalunkorvań
i kierunkó,"v zagospodarowania przestizent-reg,;
gminy, które to musi byc zgodnle z plawei.i za-
kończone do czerwca 1999 roku.

Z tych to ogólnych zasad wvnikają zadania rea-
]izowane w węzszych zakresach i muszą im być pod-
porządkowane. Słowem, nie może być zezwolei'ia na
jakąkolwiek budowę, która byłaby sprzeczna z tynli
aktami prawnymi gminy.

Komisja między innymi przygotowała rnateriały do
uchwał w sprawach:

1. Terenowego i architektonicznego rozlviązania
,,Targowiska" i przyległych terenów w rrajbliż-
szej i dalszej przyszłości (opracowano stosowl-rą
dokumentacię).

2. Przeznaczenia odpowiednich terenów pod budo-
wę wysypiska nieczystości oraz przyszLą oczysz-
czalnię - uzyskując tereny z wykupu 1ub za-
mia gruntów uzyskanych od Agerrcji Własności
Rolnej Skarbu Państwa.

3. Uzyskania i ptzeznaczenia gruntów pod zabuclo-
wę jednorodzinną w Śmiglu - teren ulic: Boha-
terów, Skarzyńskiego, Kościuszki (po działkach),
Paderewskiego, Leszczyńskiej i innych pojedyn-
czych.

4. Umożliwienia zagospodarowania lub nabycia
działek w Czaczu po b. Stadninie Koni d]a właś-
cicieli gruntów potrzebnych na zamiallę zźr p()-

kłady gliny w Przysiece Polskiej.
.Ą ponadto:

1. Opiniowano splawy wykupu niektórych .lziaieii
potrzebnych do poszerzenia ulic, dróg w Srniglu
i na terenie gminy.

2. Zaproponowano korzystniejsze rozwiązania ko-
munikacyjne oraz miejsca na parkingi w Snriglu.

3. Zaproponowano oraz spowodowano przygotorł,a-
rrie dokumelrtacji techniczrrej i geodezyjllej nll
teren garaży przy ui. Glinkowej w l(osz;tnorvic.

Dzięki temu w najbliższym czasie chętni będą
mogli nabyć działki pod szeregową budowę ga-
raży dla samochodów osobowych (36 działek)
i dla samochodów dostawczych (12). W tej spra-
wie mozna się już informować.

4. Opiniowano projekty zmian zieleni i terenów
rekreacyjnych w mieście realizowane ptzez Za-
kład Gospodarki Koinunalnej i Mieszkaniowej.

5. Cpiniowano propozycje przebudowy, remontów
dróg, ulic, kanalizacji, cŁrodnikóvu, rowów przy-
dro:nych na terenie gminy.

6. Dokonyrł,ano przeglądu budowanych obiektói,v,
rernontów ulic, dróg, chodników, zakładanego
uzbrojenia (woda, prąd, po telefonach) wskazy-
wano na usterki oraz miejsca wymagające na-
pIa\\ry.

Komisja w okresie ostatniej kadencji tj. od 1994
roku rozpattzyła pozytywnie 86 wniosków indywi-
dualnych wymagających zmian w planach ptze-
stlzennego zagospodarowania. Negatywnie, z uwagi
lla sprzeczności z wymogami prawrrymi zaopiniowa-
no tylko B wniosków. Dane te świadczą o tym, że
Komisja w swej działalności miała na względzie do-
bro mieszkańców miasta i gminy.

Komisja rozpatrywała też odwołania i skargi
z tego zakresu proponując często kompromis lub ugo-
dę. W niektórych przypadkach, niestety, zaintereso-
lvani nie skorzystali z takich propozycji.

Nadmieniam jednocześnie iż Komisja nie decydo-
wała i nie decyduje o konkretnych sprawach, a je-
dynie opiniuje, wnioskuje do organu Rady Miejskiej
jakimi są Zatząd Miejski, Burmistrz Śmigia, a w
szczegóInych przypadkach Rada Miejska podejmują-
ca Uchwały.

Praca Komisji w tym zakresie wymaga znajo-
mości przepisów prawnych i często korzystamy z fa-
chowców dia rozstrzyganra vrątpiiłvości.

W nawiązaniu do artykułu ,,O ochronie środowi-
ska" z 16 numeru ,,'Witryny", poinformować pragnę
Czyteiników, że koncepcja kanalizacji i oczyszczalnl
dla miasta i gminy Śmigiel została pozytywnie zao-
piniowana, Mamy nareszcie uzgodnione dokumenty
mogące służyć daiszemu projektowaniu techniczno-
-technologicznemu, a takze możemy przystąpić do
fazy wstępnej i ogłosić przetarg na budowę około
1200 m kolektora, który powinien być budowany już
na początku jesieni br.

Z szacunkiem dla Czytelników
,,WITRYNY Śnłrctor.sKlE J,,

Leszek Balcer
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e aYClA FlĄ!ą,CĘ,tlY
Z pytaniem: JAK BYŁO W TYM RCK{J NA

OBOZIE organizowanym przez }Iufiec ZFIP im. hm.
Franciszka Witaszka w Śmiglu, zrvróciłem się do je-
go komendanta hm. Ryszarda Dudy. Oto jego od-
powiedź.

Obóz zorganizowaliśmy w 1esie nad uroczym i czyś-
ciutkim jeziorem Pień nieopoda1 wsi Wilkorvo koło
Świebodzina. Trwał 14 dni: od 7 do 20 lipca. Uczest-
niczyło w nim 100 harcer-zy: 43 ze Smigla, 12 ze
Starego Bojatlo.va, 22 z Czacza i 23 z Wilkowa Pol-
skiego.

W kadrze ogółem było 14 osób. Komendantem byłem
ja, kwatermistrzem hm. Andrzej Kluczyński, komen-
dantami podobozów: hm. Niaria Białas i phm. Aie-
ksandra Motylska. Sprau,y księgowe prowadziła pani
Elżbieta Kaźmierczak. Stnaczne posiłki przygotowy-
łvały pp. Renata Krzyślak i lirystyna Satora.

Uczestnicy obozu lvpłacali po 250,00 złotych, 'I'o,

w porównaniu z organizatorami innych obozów z na-
szej okolicy, była najniższa stawka. Dzienna stawka
żywieniowa wyniosła B,50 złotych.

W organizacji obozu i zminimalizowaniu kosztów po-
mogli nam ]iczni sponsorzy. Władze samorządowe
dały środki na fr-inkcjonalną, przenośną kuchnię.
ZGKiM w Śmiglu ją zbuciował, ptzewtózł i na miej-
scu zmontował, zolta i stanisław snelowie dwotna
samochodami przetransportołl,,li na i z obozu sprzęt
oraz samochodem dostawczym lsagaż dzieci. 'W tran-
sporcie pomogli nam tez: Meblarska Spółdzielnia
Pracy w Śmiglu (również finansowo) oraz Mat,ia i Jan
Lisiakowie. Finansowo wsparli nas też: Zbigniew
Clludak i Komitet Osiedlowy Nr 3 w Śnrigiu. Parr
Ryszarcl Mazurek wypożyczył nam poiową kuchnię.
a OSP Śmigiel motopompę, którą tłoczyliśmy wodę
do zbiornika na podwyzszeniu, dzięki czemu do utrzy-
nrania czystości mieliśmy wodę bieżącą.

Przez pierwsze 11 dni mieliśmy wspaniałą pogodę,
a ostatnie trzy - wielka ulewa. Cały sprzęt, a tylko
namiotów było 36 -_ częściowo pożyczonych ze Szko-
ły Podstawowej Nr 2 im, Konstytucji 3 Maja w Śmig-
lu, po powrocie musieliśmy suszyć. Robili to harce-
rze i ich rodzice, wśród których chciałbym w-;,l,óz-
nić: Romualda Wojciechowskiego, Eugeniusza Wło-
darczaka, Jarosława Bednarczyka, Zdzisł.awa Marci-
niaka i }Ienryka Każmletczaku - nie szczędzili cza-
su ani sił.

W imieniu zuchów, harcerek, harcerzy i kadrv
obozu składam serdeczne podziękowanie ludziom do-
brej woli, którzy wspomagaii. nas przy organizacji
harcerskiej akcji letniej. Czu.łaj !

Wgpoużedzź h,m. Rgszarda Dudg ugsłucll.ał (Il.Z.)

l,Ia apel Naczelnika Związku Harcerstwa Poiskie-
go skier"o.łanego do harcerzy Polski o zbieranre fun-
du_szów na Tzecz dzieci powodziatr, }itóremu nadal..o
hasło Ai{CJA ZESZYT, wspaniale odpowiedzie1l lrar-
cerzc śtnigielskiego hufca.
V,/ sumie zebrali 1973 złote i 65 groszyl.ll Z tego:
w Śmiglu - 679,46 zl, w Żegrówku - 305,55 zł,
w Starym Bojanowie - 318,01 zł i w Czaczu -566,19 złotych. Krąg Starszych Harcerzy im. ks. Jó-
zefa Poniatowskiego na swej zbiórce zebrał 104,00
zlote.
Ponadto społeczeństwo Śmigla do siedziby hufca
przyniosło kiikadziesiąt zeszytów, piórniki, gumki
a navzet jeden tornister szkolny.
Pienrądze i dary Tzeczowe zostaną przekazane Ko-
mendzie Chorągwi Wielkopoiskiej w Poznaniu, która
dokona ich rozdziału pomiędzy poszkodowane dzieci.

Ilarcerze za naszym pośrednictwem, składają spo-
łeczeństwu Ztemt Smigielskiej serdeczne podzięko-
wanie za hojnośc. opr, (H. Z.)

Urzqd Stanu CEuilnego u Śmźglu uprzejmle za-
wźadamźa, że u tutejszym Urzędzźe zuiqzek małżeń-
skź zuu:arlź:
3 WRZtrŚNIA 1997 r.

- Pan Dtrżusz Jerzy Klupźeć z I{armina ż Panż
llona Anna Bqk ze Spłau:ia

6 \\/RZEsl§]A 199? r.

- Pun Zbysłaln Jan Dodat z Wiel,żch,owct ź Puni Ma-
ł,żal q, Śmźer zcll,ąlska z Sźkor zg na

- Pun Jerzy Czaińskź z Przgsźekż Pol,skźej i. PurLż
Beatq Kqsżńska ze Starego Bojanolła

- Pan Karol Jordanousskź z Puszczykoua i, Pani
Agnżeszlca T urlź,ńska z N żetqżkowu

- Pan Dariusz Marźan Konradowskż ze Śmźgla i Pu-
ni Katarzgna Jaśkoll:iak z Czacza

--- Pttn l{rzysztof Smoczgk z Leszna ż Puni Magda-
lenu Leśnźuk z l{au:ej Wsż

- Pąru R.omqn Polak z Notłego Szczepankolua ź Pa.
nź Bozeng Jęsżek ze ,Starego Bojanowa

13 WltZ!]sNIA 1997 r.
-- Pan Durźusz Adatn Kźełczewski z Mocll ż Panż

Alina LIała ze Śmlgla

- Pan Domźnik Samol z Bronikowa ż Partź Anna
Szlclarz ze Starego Bojanotua

- Pan Mżchał lvlałek z Koszanoua ź Pani Edytu
Marźl. Nadaln{L ze Śmźgta

Kierownik USC w Śrniglu
(-) Jerzy CźeśIa
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Krffiffiika Bfilicyinfi
29.08.br. interweniowano w Przysiece Starej,

gdzie doszło do awantury pomiędzy synową a teś-
ciami. Strony pouczono.

29.08.br. 
- w południe w Nietążkowie, na skrzyżo-

waniu E5 z ui. Arciszewskich, mieszkanka Krako-
rva kierująca VOLKSWAGE}TEM JETTA, podcza:;
silnego opadu deszczu, nie zachowała należyiych
środków ostrożności przy wyprzedzaniu ciągnii;a
rolniczego i prawym przednim kołem udelz\rła
w tylne lelve koło ciągnika. Wniosek do koie,giulir
za sporł,odorvanie kolizji.

30.08.br. - mieszkaniec Śnrigla o pierrvszej w nocy
zgłosił, że w miejscowym basenie kąpielowym ką-
pie się grupa młodzieży. Przybyły patrol nikogo

nie zastał.

3.C9.br. interrł,eniowano w jednym z mieszkań w blo-
kach w Wonieściu, gdzie nietrzeźwy syn wszczął
awanturę l"zobec rodziców. Strony poLlczono.

}'t' nocy z 4 na 5.09,br. w Morownicy dokonano włama-
mania do skiepu spożywczo-przemysłowego, z któ-
rego skradziono alkohole i papieros;,. Straty wy-
ceniono na około 1500,00 złotych. Sprarva rv toku.

W nocy z 5 na 6.09.br. w Śmiglu, dokonano ,uvłama-

rria do budynku przy ul. L. Nlierosławskiego, skąd
z lodówek skradziono wędliny oraz ciasto. W rvylri-
ku podjętych czynności sprar,vcę usta]ono t zatrzy-
mano. Był nim mieszkaniec Bucza. Częśc skradzio-
nego towaru odzyskano.

6.09.br. 
- 

dwóch mieszkańców Czacza zgłosiło kra-
dzież kół do FIATÓW 126p parkujących przed iclr
domami. Sprawa w toku.

W związku z tym, uplasza się mieszkariców Cza-
cza o baczniejsze zwracanie uwagi na srvoje san]o-
chcdy, a o zauważonych poruszających się nocą
obcych samochodach informowaii Komendę Rejo-
no$,Ą -tr Kościanie (tel. 997 - bezpłatn;,).

7,09br. W Karśnicach mieszkaniec Zegrólvka u,vbił,
jak się późrriei okazało, bez powodu szyby w oknie
i drzwiach q, jednej z posesji. Zdarzentł nriało
miejsce o godz. 0.50. Ten sam poszkodowany
mieszkaniec Karśnic, dwie godziny później zgłosił,
ze po jego posesji chodzi nieznany mu osobnik. Po
przybyciu patroiu nikogo nie zastano. Przeciwko
sprawcy wybicia szyby skierowano wniosek do ko-
legiu za zniszczenie mienia.

8.09.br. 
- interweniowano w Koszanou,ie, gdzie tym

tyin razem w konflikcie syna z rodzicami poszło
o uzytkowanie gazu. Strony pouczono.

" " 
*Kśilff 'i. 5,li,'lK ff ;t" ?'Ji,.,,

Sfiraż ffi§mis§e a epe§uis
szczególnie do mieszkańcó.,li Śrnigla, by odpadki do-
mowe w woreczkach foliowych rrie wrzucali do przy-
ulicznych koszy. Są one przeznaczane do wr,zucailia
drobnych odpadkó,r,z (papierków, resztek c,,vo6Ói,r,
niedopałkórv itp.) pTzez przechodniów.

wrzucanie do nich odpadków domowych szyblrr; je
rł,l,pełrlia i por,rloduje Lozwiel\zanie papierów przez
wiatr. ZGKiM w Śmiglu kosze, ze wzgiędów finan-
sowych, opróżnia tylko raz ,ł tygodniu - piątki.
ZROBMY WSZYSTKO, ABY NASZE MIASTO
BYŁo SCHLUDNE:l.

fi§ekawO§ttr(a
O prężności gospodarczej danego rejonu świad-

czy liczba zarejestrowanych (i prowadzących działal-
ność gospodarczą) podmiotów gospodarczych.

W Urzędzie Miejskim Śmigla ogółem zarejestrowa-
nych jest B07 firm. W tym: usługi rzemieślnic
14B, budownictwo -_ 111, gastronomia - 11, handel

- 108, handel obwoźny - l02, sklepy - I28, infor-
matyka 1, produkcyjno-usługowe - 15, inne
usługi - 96, produkcja wyrobów - 37, transport
--- 50.

Niestety, nie ma wymogu podawania przy rejestracji
podmiotu gospodarczego liczby zatrudnionych osób,
stąd brak danych o zatrudnieniu,

(H.z.)

al §!l El nnl! !a a !!a l,l ! a i aaoEr ! łill !a! !

ZatrudgtiĘ ptrónsownikn o kwalifrikagiach
s§3&W88a-Ś![§snre

lnformacja:
tel. 5t89-687 lub 5t80-515

roaa a§'aaodir.0aaao9a.a

ilfiasz kłnpnt 7. psciĘci8§jl druwrla ?

mffi§wm s§Ę

64-030 Srnigiel, ul. Kilińskiego 10

SZYBKO - TANIO - SPRAWNIE

).ooooa3acaaoaaooaooooaarala,a_oaacaooaa]EoooQQ3rxaaalirtĘ



WITRYNA ŚMiGIELSKA

PtItAfiAffiY PtIWt}lIzlAt(}Tt
Dotychczas do gminy Święta Katarzyna w woje-

wództwie wrocław,skip - 11z5i Kotowice - wysłano
5 transportów:

Pierwszy - 27,07.bt zawierał:

- 400 worków,

- napoje, mleko w proszku, ryż, makarony, cukier,
mąka, czekolada, herbata, f}aczki w słoikach,
ciastka, konserwy, zupy w proszku, przecier po-
midorowy, środki higieny i środki czystości -dary zebrane od mieszkańców miasta i gminy
Śmigiel przez Centrum Kultury,

- 30 par butów gumowych oraz lZ0 par rękawic
zakupionych z zebranych funduszów za klvotę
1.336,27 złotych.

Drugi - 28.07.br. zawierał:

- kawę, ciastka, ryż, zupy błyskawiczne, jogurty,
50 chlebów,

.* torebki reklamowe, tękau,ice, środki do plallia,
środki czystości,

- paczki żywnościowe,

- fasolę z kiełbasą, llaczki i pulpety w słoikach za-

kupione za kwotę 1.189,75 złotyc|t.

Trzeci - 2.08.br. zawierał:

- buty foliowe, proszek do prania, środki higieny
i czystości, wodę mnieralną, latarki, baterie, ręcz-
niki, pościel, kołdry - dary zebrąne w Centrum
Kultury,

- 4 kompletne łóżka,

- zakupio:le za kwotę 5.446,37 zł: rękawice, buty
gumowe, środki czystości, Iekarstwa, środki prze-
ciw komarom, mleko w kartonikach, koce, po-

duszki i jaśki.

Czrvarty - 9.08.br. zawierał:

- zakupioną na kwotę t4.343,44 zł paszę, śr,odki

przeciw komatom, koce, poduszkl, 4 łóżka, 2 ma-

terace.

Piąty .- 4.09.br,. zawierał 20.820 kg zebranego od

rolników zboża oraz walzywa i ziemniaki,

Gminie Śmigiel w,ładze wojewódzkie przydzieliły
też pod opiekę gminę Niechlów, do której wysłano
dwa transporty:

- Pierwszy - 4,09.br. zawierał 5 ton siana od ro1-

ników.

- Drugi, też tego samego dnia, zawierał 10 800 kg
zebranego od rolników zboża,

Aktualny stan konta, na którym gromadzimy
środki dla powodzian wynosi 23.5|2,80 złotych (przy
UM Śmigla 20.562,80 ), przy GZRKiOR
2.950,00). Pieniądze te zostaną pTzeznaczone na za-
kup paszy oraz materiału siewnego.
I zotia Ratajczak

64-030 Smigie1 ul. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Fland}u

i Usług Rolniczych,,§ m i g r o l"

o f e r u j e:

,,BI[)0HEM PL[]S"
64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

teI. (0-65) 1BO-B41

SRODKI oCHRol{Y RoSLIi\
HURT - DETAL

- pełna garna pestycydów
(w małych i dużych opakolvaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki do kwiatórv

- folia ogrodnicza

- na§iona
. kukurydzy
, zb6ż
. warzyw i kwiatów

- 3T"*Tk rolniczy
-- opryskiwacze ręczne

Z apra sza m y od poniedzlałku do piątku
łv godzinach od B.00 - 16,00

w soboty od B.00 - 14.00

Podziękowonie
Radzie Miejskiej Śmigla, Burmistrzowi Śmigla i pra-

cow,nikom Urzędu Miejskiego Śnrigla serdeczne po-

dziękowanie za okazane mi \^,spółczucie z powodut

śmierci Teścia śp. Piotra Jakuboviskiego

składa
wanda Jakubowska

SPRZEDAM
działkę budowlaną wTaz z budynkami do rozbiórki.

Powierzchnia 650 m' położonej w Poladowie nr 58

Inforrnacja:
Ruchocice, uI. Poznańska 25, gmina Rakoniewice.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

PRZETARGI
Za,-ząd Miejski Śmigla ogłasza publiczny prze-

targ ustny na sprzedaż następujących nieruchomości
niezabudowanych pTzeznaczonych pod budorvnictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Śmiglu
na Osiedlu Braci Polskich, zapisanych w księdze wie-
czystej KW 29013;
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Zarząd Miejski Śmigla podaje do publicznej wia-
domości, że ogłasza przetarg ustny na sprzedaż grun-
tów na podstawie wykazu z d_nia 2.9.C7.1997 r.

wieś koszanowo
Działka nr 43 o powierzchni 1,04 ha

w tym R.kl. IVa 0,99 ha
R.kl. V 0,05 ha

Zapisane lv KW 350i5
Cena wywoławcza 3.300,- zł
Wadium 100/o 330,- zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży
lnożna uzyskać r,v Urzędzie Miejskir:l Smigla, pokój
lrr 25.

Przetarg odbędzie się rv dniu 24 września 1997 roku
pol<ój nr 25 w siedzibie Urzędu Miejskiego w śrniglu.
Nlinimalne postąpierrie wynosi J.g/o ceny wywoław-
czej.

Walunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłace-
nie wadiutn w wysokości 100/o wartości najpóźniej do
godziny 9.00 rv dniu przetargu.
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Przetatg odbędzie się rv drriu 26 rvrześnia 1997 roku
o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Smig-
lu, plac Wojska Polskiego nr 6 (pokój nr 14).

Wadium w wysokości 600,- zł na jedną działkę na-
leży rvpłacić w kasie Urzędu w dniu przetargu do
godz. 9.30.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela
L:ząd Miejski Śmigla te1. 5180-003 lvew. 17 (pokój
r.r 13).

Zas*zega się prawo unieważnienia przetat"gu bez po-
cial:^a przyczyn.
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oBR, AZF'K
Od dawr'a rviadomo, ze chodniki przeznaczone są

dla pieszych, a jezdnie dla pojazdów. Nagminną
praktyką staje się w naszym mieście parkowanie po-
jazdów ,,pół - na pół". Nie zawsze zachowany jest
odstęp od ściany budynku do parkującego samocho-
du półtora metra. Grozi za to mandat.

Ale jaką karę winien ponieść właściciel FIATA 125
o nr. ......50B, który 11 września br., późnym wieczo-
rem, swym samochodem zajął całą szerokość chod-
nika przy ul. T. Kościuszki na łuku drogi? Przech,od-
nle, omlJając ,,zarvalichodnik" rv tym niebezplecznyIL
miejsclt, musie]i przejść rra jezdnię.

obserwator

ffABIINET I{E$WĘ§Y$zlłY

,,O L A"
w Śmiglu, u1. Kiiińskiego 1?

tel. 518-92-39

uprzejmie informuje
od 1 września 1997 roku poszelza swe usługi
o pielęgnację dłoni i paznokci - manicure.

jedrrorodzinną z moż-
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SKLEP Z TRADYCJAM|
prly Spółdzielni Ogrodniczej

w śmiglu

oGRoDNlczo
-WtELoBRANżoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel, (0-ó5) 180-274

O L E C A:

NASIOhłA KRAJOWE i ZAGRAN|CZNE:
wqrzyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych ...

NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANlCZftlE z:

lzroelo - Finlqndii - !-iolondii;

NARZĘDZIA: dlo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki rvybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię
- popier

- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PONIEDZ|AŁKU DO PIĄTKU

w godzinoch od 8,00 do 17.00

w soboty od 8.00 do 'l3.00

W sprowoch pilnych tel. domowy 180-498
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NOWY FOLDER SMIGLA
Na zlecenie Urzędu Miejskiego Śmigla firma SY-

STE],J PERFEKT s.c. z Bydgoszczy przystępuje do

rvydania kolejnego folderu - pianu miasta z infor-
rnatorem miejskim i gminnym.

Jest możliwość um,ieszczenia w nim reklam o plo-
wadzone j działalności gospo darc ze1. Zgłoszenia przy j -
muje przedstawiciel firmy Zbigniew Dudkowski we

wtork i czwartki lv Urzędzie Miejskim Śmigla -
biurze rady (parter).

Najmniejsza powierzchnia rekiamy wynosi 40 cm'
i kosztuje, wTaz z vatem 400,00 złotyclt.

(H.z.)
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ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
,BUDMIx"

64-030 Sm,igiel, ui. Szkolna, B, teI. (0-65) 5IB0,272

zattudni

TECf-{I§{KA BUDOWLAI\EGO
Kontakt osobisty lub telefoniczny

codziennie po godzinie 16.00
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ffioęvw mfiwmrta ffiE$TAt§ffieG§A
przy a1. Bohaterów 11

64-030 Śmigiei, tel. 5180-023oraz 5180-228

C:? organizuje:
,,łSŁ O przyjęcia okolicznościowe

/V* \ o bankiety
\r) P O rvesela

C stypy

KLUB
,,EQUADOR."

Wonieść 44

zapt asZa

lvtorek-piątek w godzinach 14.00-22.00

w soboty dyskoteki od 20.00-3.00

Dobro zobowo !
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Moćkowiok, Bqrboro
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