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Wolontariat w CK "Zamek" 

Interesujesz się kinem i kulturą popularną? Lu-

bisz oglądać filmy i chciałbyś się zaangażować 

w projekt stworzenia w Leśnicy klubu filmowego? 

Zgłoś się do nas! Jeżeli chcesz mieć wpływ na 

kształt projektu, wyślij zgłoszenie na adres fanta-

styka@zamek.wroclaw.pl. 

W treści maila napisz kilka słów o sobie oraz o swo-

im pomyśle na formułę klubu.  

Debata o bezpieczeństwie Osiedla 

Bezpieczny Senior 

29 września 2017  

Zarząd Osiedla Leśnica, w imieniu organizatora Ko-

menda Komisariatu Policji Wrocław Leśnica nadkom. 

Jacka Seweryna, serdecznie zaprasza mieszkańców, 

w piątek 29 września br. na godz. 17.00 do Centrum 

Kultury Zamek (podziemia), na debatę dotyczącą 

bezpieczeństwa seniorów na osiedlu, w tym oszustw  

na wnuczka, policjanta itp. W spotkaniu tym wezmą 

również udział przedstawicieli Komendy Wydziału 

Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej, MOPS i RO. 

Źródło: Rada Osiedla Leśnica 

UWAGA SENIORZY!!! 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  

serdecznie zaprasza członków i sympatyków koła 

nr 1 Wrocław—Leśnica na spotkanie, które odbę-

dzie się 19  2017 roku (wtorek) w Centrum Kultury 

„Zamek” o godzinie 15:30. 

Zarząd Koła  



 

Spotkanie we Wrocławskich Inwestycjach – pro-

jektowanie Alei Stabłowickiej 

Na wniosek Zarządu Osiedla, w dniu 30.08, w siedzi-

bie spółki Wrocławskie Inwestycje, odbyło się spo-

tkanie robocze, w związku z planowaniem budowy 

drugiego etapu obwodnicy Leśnicy – Aleja Stabłowic-

ka oraz przebudowy ul. Kosmonautów na odcinku ul. 

Fieldorfa – A8 (Oś Zachodnia). W spotkaniu uczest-

niczyli: dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospo-

darki Elżbieta Urbanek, wicedyr. Wydziału Inżynie-

rii Miejskiej Elwira Nowak, przedstawiciele WI, z 

kierowaniem projektu Wojciechem  Kaimem na cze-

le, biura projektujące oba zadania oraz reprezentan-

ci RO Leśnica. Na spotkaniu, została przedstawiona 

koncepcja ww. projektów, radni zgłosili swoje zapy-

tania i wnioski. Dowiedzieliśmy się, że na wiosnę 

następnego roku projektowanie ma być zakończone, 

a po wyłonieniu wykonawcy i uzyskaniu niezbęd-

nych pozwoleń, budowa rozpocznie się jeszcze w 

2018 roku. 

Konsultacje projektów uchwał antysmogowych 

Na zaproszenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego 

oraz fundacji Eko-Unia, w dniu 29.08 odbyło się spo-

tkanie z przedstawicielami rad osiedli dotyczące 

problematyki zanieczyszczenia powietrza w naszym 

mieście oraz planowanych przez urząd działań w 

zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji. 

Autorzy „Alarmu smogowego” przybliżyli uczestni-

kom spotkania problematykę wynikającą z zagrożeń 

dla zdrowia przy paleniu węgla i drewna oraz plano-

wanego wprowadzenia uchwał antysmogowych. 

Jak już informowaliśmy, Zarząd województwa przy-

jął uchwałę w sprawie zawiadomienia o przystąpie-

niu do sporządzenia uchwał Sejmiku woj. dolnoślą-

skiego dot. wprowadzenia ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw stałych. Przypominamy, że do końca września 

br. można zgłaszać uwagi i wnioski do projektów 

uchwał – w formie pisemnej, na adres: Instytut Roz-

woju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wro-

cław, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-

pisem elektronicznym, na adres: konsulta-

cje@irt.wroc.pl oraz ustnie do protokołu w Instytu-

cie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 

Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytu-

tu. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną 

bez rozpatrzenia - decyduje data wpływu. Wszystkie 

projekty dostępne są na stronie Urzędu Marszałkow-

skiego bip.umwd.dolnyslask.pl i Instytutu Rozwoju 

Terytorialnego irt.wroc.pl.  

Naprawy dróg osiedlowych cd. 

ZDiUM odpowiadając na korespondencję RO, infor-

muje, że techniczny stan nawierzchni ulic Osiedla 

Leśnica jest na bieżąco monitorowany. Na podstawie 

monitoringu powstaje lista priorytetów do realizacji. 

W pierwszej kolejności likwidowane są ubytki w 

jezdniach i chodnikach głównych ciągów komunika-

cyjnych. Do likwidacji uszkodzeń na pozostałych uli-

cach przystępuje się w przypadku pozyskania dodat-

kowych środków lub wypracowania oszczędno-

ści.  Zarząd Osiedla w dalszym ciągu będzie wnio-

skował o niezbędne naprawy, ale jednocześnie zwra-

ca się do wszystkich mieszkańców naszych osiedli o 

zgłaszanie do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 

miejsc, w których naprawy są niezbędne. Mamy na-

dzieję, że wspólnie uzyskamy więcej. Dyżurny dys-

pozytor ZDiUM przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę 

pod numerami tel. 071 376 00 22  i 19501 i na e-mail 

zgloszenia@zdium.wroc.pl.  

Do dyspozytora zgłaszamy: 

– ubytki w nawierzchniach jezdni i chodników; 

– uszkodzenia elementów infrastruktury miejskiej i 

drogowej lub braki wyposażenia -  pokryw studzie-

nek kanalizacyjnych, pojemników na odpady, ła-

wek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków 

drogowych, oznakowania informacyjnego, słupów 

itp.; 

– awarie sygnalizacji świetlnej; 

– awarie oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, 

uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe; 

– uszkodzenia wiat przystankowych, brak ławek 

itp.; 

– brak lub niewłaściwe oznakowanie miejsca robót; 

– inne nieprawidłowości w pasie drogowym dróg 

publicznych na terenie miasta, wymagające inter-

wencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, 

przy których konieczne jest natychmiastowe działa-

nie służb interwencyjnych - policja, straż pożarna, 

pogotowie ratunkowe. 

Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspekto-

rom ZDiUM realizującym powyższe zadania lub wy-

konawcom prac, z którymi Zarząd ma zawarte sto-

sowne umowy. 

Zadania z zakresu utrzymania czystości i gospodar-

ki odpadami obsługuje Spółka EKOSYS-

TEM. Zgłoszenia dotyczące przepełnionych pojem-

ników przeznaczonych do selektywnej zbiórki od-

padów, braku pojemników na odpady, miejsc wy-

magających uprzątnięcia należy kierować do BOK 

Ekosystem tel. 71 75 86 911 do 14 i przez formularz 

kontaktowy na: kontakt.ekosystem.wroc.pl/

sprzatanie-miasta 

Nowy przystanek na Dolnobrzeskiej 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta po analizie ukła-

du terenowego w rejonie projektowanego przystan-

ku nr 18360 przy ulicy Dolnobrzeskiej-Smolnej in-

formuje, że w celu wybudowania peronu, konieczne 

jest zabudowanie skarpy rowu oraz poszerzenie 

pobocza, co generuje znaczne koszty budowy przy-

stanku. Środków takich nie ma w planie finanso-

wym ZDiUM, w związku z tym nie ma możliwości 

realizacji przystanku w bieżącym roku. Jednocze-

śnie ZDiUM zaproponował rozważenie umieszcze-

nia zadania w Programie Ruchu Pieszego,  Zarząd 

Osiedla zgłosił je do budżetu Miasta na rok 2018. 

Trwa usuwanie usterek powykonawczych - pro-

jekt Ratyń I  

Jak informowaliśmy, na ulicach objętych projektem 

budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanali-

zacji sanitarnej Ratyń I, lipcu br., przedstawiciele 

MPWiK oraz ZDIUM przeprowadzili odbiór wykona-

nia tego zadania przez firmę AG System. W tym 

przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawi-

ciele RO, zgłaszając usterki do naprawy przez wy-

konawcę. Dodatkowo w sierpniu br. dokonano po-

miaru prawidłowości wykonania progów zwalniają-

cych na ul. Serowarskiej.  Do chwili obecnej, mimo 

zapewnień nie otrzymywaliśmy oficjalnej notatki 

ze ZDIUM-u z tego odbioru i podjętych działaniach 

przez wykonawcę. Z bezpośrednich obserwacji wy-

nika, że w sobotę 9 września br. wreszcie przystą-

piono do usuwania usterek, sfrezowano dotychczas 

wykonane progi spowalniające na ul. Serowarskiej i 

wykonawca wykonuje je od nowa. Natomiast na 

ulicy al. Klonowej i ul. Mleczarskiej dokonano uzu-

pełnienia ubytków i wyrównywania nawierzchni 

asfaltowej.   

Sprzątanie Świata 

Koło wędkarskie Astra zaprasza nad stawy w Leśnicy. 

W sobotę 16 września, od 8.00 rozpocznie się wspól-

ne sprzątanie, potem odbędzie się piknik dla uczest-

ników oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe we wrze-

śniu br. 

Informujemy, że kontenery na odpady wielkogabary-

towe będą rozstawione w 19.09. w Złotnikach. Przy-

pominamy, że na stronie internetowej spółki Ekosys-

tem zostały również wskazane miejsca i podane ter-

miny ustawienia kontenerów zaproponowane przez 

spółdzielnie i duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. 

Szczegółowe dane w odniesieniu do poszczególnych 

ulic znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

spółki Ekosystem (ekosystem.wroc.pl), Sektor 3 - 

Fabryczna. Do precyzyjnego zlokalizowania miejsca 

rozmieszczenia ww. kontenerów można wykorzystać 

wirtualną mapę. 

Mpzp w rejonie Kosmonautów i Żernickiej 

Wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej oraz pro-

gnoza oddziaływania na środowisko. Plan można 

oglądać od 22 września do 13 października 2017 roku 

w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w 

pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 

9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie roz-

wiązaniami odbędzie się 3.10.2017 r. o godz. 15:30, 

pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 204. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia planu, może wnieść 

uwagi na piśmie na adres: Urząd Miejski Wrocławia, 

Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 

Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-

chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 27.10.2017 r. Uwaga powinna 

zawierać oświadczenie dotyczące przetwarzania i 

udostępniania danych osobowych na potrzeby proce-

dury sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922). 

Mpzp w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogór-

skiej i Starogajowej  

Przystąpiono do uzgadniania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej. 

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowi-

sko będzie dostępny do wglądu od 22 września do 13 

października br.  w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. 

Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. 217. Zaintereso-

wani mogą składać wnioski do planu na piśmie w 

terminie do dnia 27 października 2017 r. Wniosek 

powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nie-

ruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnio-

skodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania 

danych osobowych na potrzeby procedury sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. 

Poz. 922).   

Porady prawne 18 września 

Nie odbędą się porady prawne udzielane w trzeci 

poniedziałek miesiąca w siedzibie RO. Zapraszamy 

na kolejne porady w październiku  

RADA OSIEDLA INFORMUJE: 
Rubryka redagowana przez Radę Osiedla Leśnica 

DYŻURY RADNYCH OSIEDLA LEŚNICA: Ul. Płońskiego 13/1 w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i w czwartek od 17:00 do 18:30 tel: 71 349 44 96 email: rada@lesnica.org 
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LEŚNICCY KADROWICZE 
Dwójka zawodników Akademii Sportu Fenomen Leśnica została 

wyróżniona na obozie piłkarskim Polish Soccer Skills. Z blisko 

tysiąca osób urodzonych w 2005 r. zostało wybranych 22 repre-

zentantów Polski. Igor Temczuk oraz Krzysztof Mądry dostali list 

z powołaniem do tej kadry! Na co dzień trenują na boiskach w 

Leśnicy. Jeden chłopiec jest jej mieszkańcem i już od 4 lat trenuje 

u trenera Michała Bakalarza, natomiast drugi jest mieszkańcem 

Wilkszyna, a jego staż zawodniczy wynosi 2 lata.  

W naszej akademii szkoli się wielu zdolnych chłopców, a takie 

wyróżnienia są również dla nas trenerów ogromnym sukcesem. 

Liczymy, że takie laury będą się mnożyć i sprawią, że kiedyś do-

rosłą kadrę Polski zasili nasz wychowanek.  

Źródło: AS Fenomen 

Piknik w SP 95 

W sobotę 16 września Rada Rodziców SP 95 zaprasza 

na Piknik Rodzinny. W programie wiele atrakcji dla 

małych i dużych. Początek imprezy o 11:00.  

Impreza integracyjna na Żernikach No-

wych 

Zapraszamy w sobotę 16 września na Konkursową 

sobotę i piknik integracyjny. Na boisku za ulicą Le-

wą, od 14.30 do 18.00. W programie rodzinne kon-

kursy z nagrodami, dmuchany zamek-zjeżdżalnia, 

słodki poczęstunek i kiełbaski.  

Źródło: Rada Osiedla Leśnica 

SPACER PO LEŚNICY 

„ŚLADAMI DAWNYCH LEŚNICZAN  

ZAMEK W KRAJOBRAZIE ŚLĄSKA” 

START:  

12:00  

TARASY CENTRU KULTURY „ZAMEK” 

16 WRZEŚNIA 2017 

ORGANIZATORZY:  

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”, KOŁO PRZEWODNIKÓW 

DIT 

 

Moduł I - 8 x 4 cm 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

 

Moduł II - 8 x 8 cm 

1 strona –90 zł netto 

4 strona - 70 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam. Pełna oferta dla reklamodawców 

na stronie www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

LEŚNICKIE CZYTANIE 
2 września w leśnickim kontenerze ESK odbyło się czytanie „Wesela” w ramach akcji Narodowego Czytania. 

Organizator parkowego wydarzenia, Centrum „Źródełko” zaprosiło do uczestnictwa wolontariuszy, seniorów 

i mieszkańców naszego osiedla. Poniżej mała fotorelacja.  

BRZDĄC WRACA NA ZAMEK 
Serdecznie zapraszamy na zajęcia matematyczne 

dla dzieci. Ich celem jest rozwijanie myślenia mate-

matycznego, poznawanie i utrwalanie pojęć mate-

matycznych, a także zastosowania matematyki w 

życiu. Dzieci uczą się matematyki poprzez zabawy 

muzyczne, plastyczne i ruchowe. Na naszych zaję-

ciach wzmacniamy koordynację wzrokowo-

ruchową. Mamy dużo ćwiczeń manipulacyjnych, 

które doskonalą sprawność motoryki małej. Zachę-

camy dzieci do koncentracji w trakcie wykonywa-

nych zadań. 

Brzdąc na Zamku „Mali matematycy - Figury płaskie” 

Pierwsze zajęcia matematyczne skoncentrowane 

będą na figurach płaskich. Dzieci będą uczyć się o 

nich poprzez zabawę muzyczno-ruchową, piosen-

kę, rysunek oraz grę planszową. Do wspólnej za-

bawy z dziećmi zapraszamy także rodziców. 

23 września 2017, godzina 11:00 i 12:30* 

Bilety 15 zł  

Zapisy wyłącznie przez stronę 

www.strefazajec.pl 

Czas trwania 60 minut 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 do 8 lat 

*jeśli nie uzbiera się wystarczająco duża ilość chętnych nie odbędzie się spotkanie o godzinie 12:30 

Ruszają sekcje artystyczne w Centrum Kultury „Zamek” w sezonie 2017/2018: plastyczne, ceramiczne, 

teatralne, wokalne, baletowe, taneczne, nauka gry na gitarze i fortepianie. Informacja i zapisy: tel: 71 349 

32 81 w.29 lub mailowo: info@zamek.wroclaw.pl 



 

OD 15 WRZEŚNIA GŁOSU-

JEMY NA PROJEKTY WBO 

Głosowanie odbędzie się w dniach 15 września – 2 

października. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, 

którzy ukończyli 16 lat – elektronicznie, poprzez pro-

sty formularz, który znajdzie się na stronie WBO 

oraz tradycyjnie -  papierowo. Kartę do głosowania 

będzie można pobrać ze strony www oraz w punk-

tach głosowania w Centrach Obsługi Mieszkańca, 

wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w 

siedzibach RO. Punkt głosowania w Radzie Osiedla 

Leśnica (ul. M. Płońskiego 13) czynny będzie: 18, 20, 

21, 25, 27 i 28 września oraz 2 października. W po-

niedziałki i czwartki od 17.00 do 21.00, w środy od 

10.00 do 13.00. Zapraszamy! 

Z Osiedla Leśnica głosujemy na następujące projek-

ty: 67 Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej, 103 

Mokrzański Plac zabaw, 197 Wśród drzew, krzewów 

i ptaków. Budujemy plac zabaw dla naszych dzieci 

na terenie SP 95, 248 Remont peronów przystanko-

wych na pętli Leśnica oraz montaż tablicy elektro-

nicznej, 343 Bezpieczeństwo na Złotnikach część II, 

363 Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenach 

gminnych w celu poprawy warunków zamieszkiwa-

nia na odcinku drogi ul. Łososiowickiej, 419 Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy skrzy-

żowaniu: Wojanowska/Starogajowa, 462 Stawy Le-

śnickie, 506 Plac zabaw integracyjny od przedszkola 

do seniora „Złota integracja”, 610 Oświetlenie dro-

gowe przy ulicy Mokrzańskiej, 629 Wrocław na do-

tknięcie ręki – tyflograficzne mapy wybranych rejo-

nów Wrocławia, 631 BIOpark Stabłowice, 728 Rewi-

talizacja miejsca wypoczynku na terenach między 

ulicą Lewą a szpitalem wojewódzkim. 

Źródło: Rada Osiedla Leśnica 

ROWEROWE KULTURY ŚWIATA 
Gościem zbliżających się Kultur Świata będzie Mar-

cin Jakub Korzonek, który opowie o swojej podróży 

w ramach wyprawy Polska Prosto Rowerem 2016 - 

w linii prostej z południa na północ Polski. 

Był projekt, którego celem było przejechanie na ro-

werze Polski w linii prostej z południa na północ 

wzdłuż południka 18’10 z marginesem 1 km. Była to 

prawdopodobnie pierwsza tego typu próba prze-

mierzenia naszego kraju na rowerze. W realizacji  

celu wykorzystał on specjalny rower typu fatbike, 

na olbrzymich oponach o szerokości prawie 12 cm 

(4,6") oraz ponton z wiosłami i dmuchane koło. Na 

wyznaczonej trasie przejazdu znajdowało  się 11 rzek (w tym Odra, Wisła, Warta i Noteć), 11 jezior (w tym 

Jezioro Turawskie), lasy, pola, bagna i tereny podmokłe. 

Osiem razy przeprawiał się przez wodę na zabranym ze sobą pontonie holując rower na dmuchanym kole. 

Najtrudniejszymi do pokonania przeszkodami były bagna przy Starej Noteci oraz odkrywkowa kopalnia Wę-

gla Brunatnego w Kleczewie. Przejechanie 760 km zajęło mu 19 dni. 

Kultury Świata 

„Polska Prosto Rowerem” 

Spotkanie z Marcinem Korzonkiem 

28 września, czwartek, godzina 18:30, wstęp wolny 

KAPSUŁY CZASU - WYSTAWA 
Na pierwszym piętrze Centrum Kultury "Zamek" już 

21 września pojawi się wystawa Kapsuły Czasu pre-

zentująca zdjęcia autorstwa Inny Dmyterczuk. Foto-

grafie będą prezentowały niezwykłe ujęcia nasion.  

Roślina kumuluje całą swoją energię, by je wytwo-

rzyć. Zbieramy je, zasadzamy, pielęgnujemy, choć 

też niszczymy gdy są niepożądane. Potrafią latami 

leżeć w ziemi, czekając na odpowiednie warunki - 

by uwolnić swoją "tajemnicę" potrzebują naprawdę 

niewiele: trochę ciepła, wody i słońca. To są kapsu-

ły życia. Nasiona. 

Nasiona są różnej wielkości, od wielkich kokosów 

do ledwo dostrzegalnych mikrometrowych pyłków. Nawet zjadamy te, które otoczone są smacznym miąż-

szem. Są źródłem wielu potrzebnych substancji, chroniących nas przed chorobami lub zapewniających nasze-

mu organizmowi niezbędne mikroelementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Pozyskujemy z nich 

oleje, produkujemy kosmetyki, leki, używamy do wydobywania smaków różnych potraw. Są surowcem wy-

korzystywanym do produkcji rzeczy używanych w codziennym życiu np. do produkcji tkanin. W chwili, gdy 

człowiek poznał właściwości nasion, przeszliśmy ze zbieractwa do osadniczego trybu życia. Staliśmy się rol-

nikami. W poszukiwaniu nowych przypraw i nasion, odkryliśmy nowe lądy. Tak więc nasze życie jest niero-

zerwalnie związane ze światem roślinnym. 

21 września (czwartek) g. 18:00  "Kapsuły życia" - Inna Dmyterczuk 

Galeria Hol (1 piętro) wernisaż wystawy fotografii 

wystawa czynna do 19 października,  

wstęp wolny 


