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Biuletyn redagowany 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
Zmiany w składzie Rady Osiedla Leśnica
Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XLII/1466/18 z dnia
13.09. br. Rady Miejskiej Wrocławia, wygasł mandat radnego Rady Osiedla Leśnica p. Damiana Janczaka z powodu
nieobecności na sesji Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W dniu 24.09 br. na XVII sesji złożył ślubowanie
i został powołany uchwałą nr XVII/112/18 kolejny radny p.
Krzysztof Skrypak, który uzyskał kolejno największą liczbę
głosów w wyborach. Życzymy nowo powołanemu radnemu
sukcesów w pracy społecznej.

nież pomoc w utworzeniu miejsc do parkowania dla kupców i klientów. Zarząd Osiedla zachęca potencjalnych
nowych handlowców do otwierania działalności gospodarczej na tym terenie (są jeszcze wolne miejsca) oraz
w imieniu kupców serdecznie zaprasza do robienia zakupów na ww. targowisku. Sugerujemy również kupcom
rozważenie możliwości korekty godzin otwarcia swoich
kiosków oraz zwiększenie bieżącej reklamy swojej działalności gospodarczej np. poprzez Gazetę Leśnicka, stronę
internetową i okresowe promocje sprzedawanych produktów.

Przyjdźmy 30-go września do Zamku na Jarmark Jadwiżański

Do 1 października trwa głosowanie na projekty WBO
2018

Zarząd Osiedla serdecznie zaprasza mieszkańców naszego
i sąsiednich osiedli, w najbliższą niedzielę 30. IX, w godz.
11.00 -19.00, na ostatnią w tym roku, cieszącą się dużym
zainteresowaniem, realizowaną przez Centrum Kultury
„Zamek” imprezę plenerową - „Jarmark Jadwiżański”. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w tym pokazy
walk, obozy rycerskie, prezentacje uzbrojenia, występy
muzyczne, warsztaty dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy
historyczne, jarmark kupiecki, pokazy średniowiecznych
pracowni rzemieślniczych i wiele innych. Nie zabraknie
dobrego jadła i napitku. Na pewno nie będziecie Państwo
żałować czasu spędzonego w średniowiecznej atmosferze,
w plenerach Leśnickiego Zamku. Mamy nadzieję, że aura
nie spłata nam figla, a biesiadny nastrój udzieli się wszystkim uczestnikom. Radni Osiedla Leśnica, na stanowisku
ekspozycyjnym, będą oczekiwać na wnioski i uwagi mieszkańców.

Jeszcze tylko do poniedziałku głosujemy na projekty WBO
2018. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia,
którzy ukończyli 16 lat. Projekty z naszego Osiedla to: Nr
10 Wśród drzew, krzewów i ptaków. Budujemy plac zabaw
dla naszych dzieci na terenie SP 95; Nr 105 Mokrzański
Plac Zabaw Etap II; Nr 109 Wybudowanie chodnika oraz
miejsc parkingowych po wschodniej stronie ul. Dolnobrzeskiej do nowo powstałego osiedla TBS przy ul. Błońskiej; Nr 151 Utwardzenie terenu przed naszym Ogrodem
ROD Marszowice we Wrocławiu przy ul. Wilkszyńskiej; Nr
166 Stawy Leśnickie - rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców; Nr 296 Złotnicki Gródek dla dzieci - Etap 1 Gródek Zabaw; Nr 315 Złotnicki Gródek dla dzieci - etap 2:
Złotnicki ogród umiejętności; Nr 322 Leśnica 1928-2018 Mural upamiętniający 90. rocznicę przyłączenia zachodnich osiedli do Wrocławia; Nr 453 Niekończąca się opowieść; Nr 456 EKOpark Stabłowice - etap 2 (pierwszy we
Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew); Nr 562 Strefa wypoczynku; Nr 618 Skwer aktywności na Stabłowicach (ul.
Arbuzowa). Głosować można elektronicznie - formularz
na www.wroclaw.pl/wbo i tradycyjnie w Centrach Obsługi
Mieszkańca: ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, ul.
Bogusławskiego 8, 10, pl. Kromera 44. W Filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej (urny na głosy papierowe oraz głosowanie elektroniczne): Filia nr 4 ul. Wieczysta 105, Filia nr
5 ul. Namysłowska 8, Filia nr 6 ul. Lwowska 21, Filia nr
10 na ulicy Jelenia 7, Filia nr 11 ul. Krzywoustego 286,
Filia nr 16 ul. Kolista 17, Filia nr 18 ul. Grabiszyńska 236
a, Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10, Filia nr 23 na bulwarze Ikara 29-31, Filia nr 27 ul. Łokietka 13, Filia nr 29 ul.
Reja 1, Filia nr 37 ul. Sempołowskiej 54 a, Filia nr 42 ul.
Serbska 5 a, Filia nr 44 ul. Powstańców Śl. 210.

Zapadły decyzje dotyczące dalszych losów osiedlowego
targowiska

Przebudowa parkingu p&r przy pętli

Jak już informowaliśmy, z inicjatywy Zarządu Osiedla,
w dniu 17.09. br. o godz. 17.00 w siedzibie RO przy ul.
Płońskiego 13, odbyło się otwarte spotkanie dotyczące najbliższej przyszłości targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa
i Płońskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Wrocławia, Prezes Zrzeszenia
Handlu i Usług Pan Mirosław Posłuszny oraz przedstawiciele handlowców i radni osiedla. Niestety, pomimo że spotkanie było otwarte, nie uczestniczył w nim żaden mieszkaniec! Natomiast kupcy wręczyli nam listę podpisaną przez
ponad 200 osób zadowolonych ze stanu technicznego
i obecnego funkcjonowania targowiska oraz usatysfakcjonowanych z prowadzonych tu zakupów. W efekcie przyjętych na tym spotkaniu ustaleń oraz po naradzie (kolegium)
w BRW, została podjęta kompromisowa decyzja, pozwalająca przez najbliższe 3 lata kontynuować handlowcom działalność gospodarczą. Niestety, podobnie jak trzy lata temu
i tym razem, Wrocławskie Zrzeszenie Handlu i Usług opiekujące się tym targowiskiem nie przeprowadzi jego modernizacji, z uwagi na zbyt duże jego koszty w przeliczeniu na
poszczególnych handlowców. Natomiast handlowcy zobowiązali się do renowacji otoczenia targowiska, kiosków
handlowych oraz sanitariatów. Zostały też skorygowane
opłaty za wynajem oraz zaplanowano utworzenie funduszu
remontowego. Przedstawiciele Urzędu Miasta obiecali rów-

W poniedziałek 24 września rozpoczęły się roboty budowlane na parkingu park & rede w ramach zadania:
Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej
i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania
systemu nadzoru dostępu i monitoringu. Przewidywany
termin zakończenia prac - 31.10.2018 r. Zgodnie z zatwierdzonym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie zabezpieczające wykonanie poszerzenia wjazdu na
teren parkingu, budowy wyspy rozdzielającej wjazd
(wyjazd), kanalizacji kablowej oraz systemu monitoringu
parkingu. Etapy od 1 do 14 obejmą: realizację prac związanych z wykonaniem kanalizacji kablowej i studni oraz
niezbędnych przecisków pod miejscami postojowymi
i jezdniami manewrowymi parkingu (w celu umożliwienia
zasilania i podłączenia wszystkich urządzeń, które zostaną zainstalowane na parkingu oraz w jego bliskim sąsiedztwie - szlaban, biletomat, tablica DIP, kamery monitoringu itd.), wykonanie prac drogowych zgodnie z opracowanym projektem związanym z poszerzeniem wjazdu
na parking, budowę wyspy rozdzielającej wjazd, wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie miejsca postoju podnośnika koszowego dla potrzeb montażu kamer monitoringu
parkingu oraz budowę chodnika po stronie wyjazdu z parkingu.
Trwają Wrocławskie Dni Seniora
Dni Seniora - Wrocław 2018 to największa w Polsce kampania dedykowane seniorom, która w trwa jeszcze do 7
października. Przypominamy, i zapraszamy seniorów na
spotkania, wykłady, spacery, warsztaty, potańcówki, badania, pokazy, zmagania sportowe, koncerty muzyczne i
występy teatralne w całym mieście! Wśród nich między
innymi: Targi Senioralne, Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów, Przegląd Chórów Senioralnych, Przegląd Kapel Ludowych i Folklorystycznych, Akademia Zdrowia Seniora, Festiwal Filmowy „Si Señor!”, Dni Seniora w
filiach Miejskiej i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Spotkania w placówkach Miejskiego Centrum Usług
Socjalnych. Aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych
wydarzeniach, prosimy odwiedzić stronę www: http://
seniorzy.wroclaw.pl/dni-seniora. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora, tel. 71 772 49 48 lub tel. 71 772 49 48.

Nowa Konstytucja Osiedli - spotkanie 29 września
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Fundacja Na Rzecz Studiów Europejskich oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają do udziału
w spotkaniu podsumowującym kilkumiesięczną dyskusję na
temat przyszłości wrocławskich osiedli oraz badania przeprowadzone ramach projektu Wrocław rozmawia o osiedlach. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany raport
obejmujący rekomendacje, które stanowić będą wytyczne
do nowego statutu rad osiedli. W otwartej dyskusji wezmą
udział dr hab. Piotr Matczak – autor analizy badań kwestionariuszowych skierowanych do radnych osiedlowych oraz
mieszkańców Wrocławia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Krzysztof Nowak – współautor raportu
(Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich), Karolina Mróz –
współautorka raportu (Fundacja Dom Pokoju), Michał
Kwiatkowski – współautor raportu (Wrocławskie Forum
Osiedlowe). Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 września
2018 r. w godzinach od 11.00 do 13.00, w Sali Czarnej Hotelu Tumskiego, przy ul. Wyspa Słodowa 10 we Wrocławiu.
Schronisko dla roślin
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że 24 września rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Schronisko dla roślin”.
Przez kolejne poniedziałki mieszkańcy będą mogli wymieniać się roślinami. Projekt „Schronisko dla roślin” pozwala
przede wszystkim na edukację proekologiczną oraz kształtowanie odpowiedzialności i troski o otaczającą nas przyrodę.
To również szansa na zwiększenie bioróżnorodności na prywatnych terenach zielonych. Kolejnym plusem tego projektu
jest możliwość umacniania więzi społecznych, wspólne spotkania i wymiana cennych doświadczeń oraz wiedzy.
Park Zachodni ul. Pałucka – 1 października; Plac Społeczny –
8 października; Zieleniec przy ul. Kasprowicza 45 – 15 października w godz. 16.00 – 19.00. Rośliny należy wykopać
i umieścić w doniczce, następnie podlać. Tak przygotowane
można przynieść do punktu wymiany roślin. Każda przyniesiona roślina zostanie sprawdzona pod względem fitosanitarnym (czy jest zdrowa) oraz prawidłowo oznaczona – gatunek i siedlisko, tak aby kolejne osoby mogły ją zabrać do
swojego ogrodu. Pozostawienie roślin w punkcie wymiany
daje pierwszeństwo w wyborze roślin do odbioru. Jednakże
każdy kto przyjdzie bez rośliny również będzie mógł wybrać
roślinę dla siebie. W schronisku dla roślin będzie można skorzystać z porad fachowca, który zawsze będzie na
miejscu i doradzi np. w jakim miejscu posadzić roślinę, która nam się spodobała. Podpowie jaką roślina preferuje glebę, czy woli rosnąć w miejscu nasłonecznionym czy w cieniu. Odpowie także na wiele pytań związanych ze szkodnikami i chorobami jakie dotykają nasze rośliny. Jest to obecnie bardzo ważny temat – zwłaszcza, że ćma bukszpanowa
w zastraszającym tempie niszczy bukszpany.
Złota integracja - WBO 2017
Rozpoczęła się budowa projektu nr 506 WBO 2017 "Plac
zabaw integracyjny od przedszkola do seniora Złota integracja". Plac zabaw powstanie na terenie zieleńca przy ulicy
Kamiennogórskiej. Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada br.
Zgłoś petycję do Rady Miejskiej lub Prezydenta
Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić petycję do Rady
Miejskiej lub Prezydenta Wrocławia, w której może wnosić
o zmianę prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. O tym,
czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.
Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji
lub wskazać akt prawa, o którego zmianę chodzi – podaje
treść petycji i jej uzasadnienie. Aby złożyć petycję można
skorzystać z formularza umieszczonego na stronie
www.wroclaw.pl. Po wypełnieniu oraz podpisaniu petycji
należy złożyć ją w Urzędzie Miejskim Wrocławia w kancelariach mieszczących się w Centrach Obsługi Mieszkańca, lub
za pomocą formularza elektronicznego przesłać jej skan
w formie elektronicznej na adres: rozmawia@um.wroc.pl.
Dyżur radnego RM Wrocławia
Na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel zapraszamy
1-go października, od 17.00 do 19.00.
Dyżur strażnika osiedlowego
Przypominamy, że nasz strażnik osiedlowy młodszy inspektor Agnieszka Smółka (tel.600908518) raz w tygodniu, w
poniedziałek, w godz.17.00-18.00 pełni dyżur w siedzibie
RO przy ul. Płońskiego 13/1. Zapraszamy i zachęcamy do
składania swoich wniosków i propozycji.

PRACOWICI PRZEDSZKOLACY

NOWE POMYSŁY NA SMOG

W minionym roku szkolnym przedszkolacy
z Przedszkola nr 15 im. Kardynała Joachima Meisnera we Wrocławiu zrealizowali cztery projekty
międzynarodowe programu eTwinning.

Dalsze ograniczenie wjazdu do miasta samochodów ciężarowych, program energetyczny czy zastosowanie turbo spalania – to niektóre z działań
proponowanych przez miasto, by poprawić jakość
powietrza.

Partnerami dzieci byli przedszkolacy i uczniowie
z Europy, min.: Słowenii, Słowacji, Włoch i Rumunii,
a także z Turcji oraz Gruzji. Grupa przedszkolaków
Ciastolinki zrealizowała projekt
"The Best Breakfast" (Najlepsze Śniadanie), podczas którego przeprowadzili badania na temat zdrowego odżywiania
się. Rezultatem końcowym projektu było zaprojektowanie ulotki "Zdrowe Śniadanie". Ciastolinki poznały
także potrawy z kuchni gruzińskiej, ukraińskiej czy
włoskiej. Grupa przedszkolaków Stempelki zaangażowała się w projekt "Let's dance" (Zatańczmy),
w trakcie jego realizacji dzieci poznały polskie tańce
ludowe oraz tańce ludowe swoich partnerów. Uczestnicy projektu nauczyli się tańczyć jeden z tańców
zaprezentowanych przez partnerów. Ponadto rozwinęły ekspresję taneczną podczas układania choreografii do utworów muzycznych europejskich kompozytorów. Kolejną inicjatywą był projekt "What
rustles the castles" (Co szumi w zamkach). Uczestnicy projektu poznawali architekturę i historię wybranych zamków w swojej okolicy oraz partnerów. Przedszkolacy wspólnie napisali elektroniczną książeczkę
o czarnoksiężniku mieszkającym w starym zamczysku. Z nadejściem wiosny Stempelki i ich partnerzy dzielili się nawzajem wiosennymi tradycjami, obyczajami ludowymi oraz wiosennymi eksperymentami i zabawami realizując projekt "Let's Celebrate Spring Together!" (Świętujmy Razem Wiosnę!). Jednym z rezultatów
projektu była "Słoneczna Książka Plastycznych Inspiracji". Międzynarodowe projekty eTwinning są dla
przedszkolaków szczególną formą otwarcia na Europę.
TEKST I FOTO: Anna Dziubek, koordynator projektów eTwinning i ambasador programu eTwinning

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia podkreślił,
że pod koniec swojej czwartej kadencji chce pokazać, w jakim stanie zostawia miasto jeżeli chodzi o
jakość powietrza. Przypomniał, że na początku lat
90. we Wrocławiu było ok. 80 tys. lokali opalanych
węglem. W 2011 r. zostało ich ok. 33 tys. Szacuje
się, że obecnie jest ich ok. 20 tys. W ramach partnerstwa z Politechniką Wrocławską zostanie przeprowadzona inwentaryzacja pieców w całym mieście. Wyniki mają być znane do końca wiosny
w 2019 r.
Program energetyczny
Prezydent podkreślił, że miasto przystąpiło do Programu Energetycznego. Powstanie plan zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
we Wrocławiu w latach 2020-2035. Program energetyczny pozwoli m.in. wskazać, w jaki sposób
przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały dostosować się do rozwoju miasta.
– Obecnie w mieście 53 proc. mieszkań jest ogrzewanych z sieci miejskiej, a 23 proc. z lokalnych kotłowni. To oznacza, że 76 proc. wrocławian ma
ogrzewanie, które nie pogarsza jakości powietrza
w mieście. Zajmujemy się pozostałymi 24 proc.
użytkowników mających indywidualne paleniska –
mówi Rafał Dutkiewicz. Prezydent dodał, że w 2016
r. wymieniono 1512 pieców, w 2017 r. – 1812, a
w 2018 planowana jest likwidacja co najmniej 2 tys.
pieców. Miasto wspiera mieszkańców w wymianie
pieców oferując im dofinansowanie do rachunków w
ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Otrzymać
można nawet ponad 4 tys. zł dopłaty rocznie.
Ciąg dalszy na stronie nr 4.

DZIEŃ OTWARTY W ZAMKU - FOTORELACJA

8 września rozpoczęliśmy sezon zajęć artystyczny Dniem Otwartym, w czasie którego za
darmo można było skorzystać z naszych zamkowych
pracowni—
ceramicznej, plastycznej
oraz zajęć tanecznych,
matematycznych i treningu pamięci.

REKLAMA

KONKURS „KATALOG WSPOMNIEŃ”
Konkurs na wspomnienie z okazji 70-lecia biblioteki w Leśnicy
Biblioteka w Leśnicy była jedną z pierwszych bibliotek w powojennym Wrocławiu. Na początku mieściła
się w lokalu przy ul. Średzkiej, później przez wiele lat
miała swoją siedzibę w Leśnickim Zamku, obecnie
znajduje się w budynku przy ul. Eluarda 51-55.
W tym roku przypada 70. rocznica jej założenia.
Z tej okazji Filia MBP nr 2 w Leśnicy wraz z CK Zamek ogłaszają konkurs na wspomnienie związane
z biblioteką – czy pamiętacie swoje pierwsze wypożyczone książki, mieliście ulubioną panią bibliotekarkę,
a może wypożyczyliście w leśnickiej bibliotece książkę, po przeczytaniu której nic już nie było takie same? Opowiedzcie nam o tym, forma wspomnienia
dowolna – na piśmie – wierszem lub prozą, w formie
zdjęcia, ilustracji, komiksu.
Na wasze wspomnienia czekamy do 1 grudnia 2018 r.,
a konkurs rozstrzygniemy 16 grudnia 2018 r.
Prace
można
przesyłam
drogą
e-mail:
mbp02@biblioteka.wroc.pl lub przynosić osobiście do
Biblioteki (ul. Eluarda 51-55) lub do CK Zamek (pl.
Świętojański 1).
Fragmenty najlepszych wspomnień opublikujemy
w Gazecie Leśnickiej, a trzech wybranych autorów
nagrodzimy!
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Leśnicy
Adres: Pawła Eluarda 51-55, 54-076 Wrocław. Otwarta: poniedziałek - piątek 10:00–18:00

NOWE POMYSŁY NA SMOG
Dokończenie ze strony nr 3.
Turbospalanie i technologie pierwotne
Tam, gdzie nie da się zlikwidować pieców węglowych miasto chce stosować tzw. turbospalanie.
Chodzi o modernizację kotłów.
– To koszt ok. 1500 zł. Efektem jest redukcja spalin
o ok. 30 procent – wylicza prof. Jerzy Zwoździak
z Uniwersytetu Przyrodniczego. Dodatkowo można
stosować tzw. technologie pierwotne i sorbenty
(rozwijano te technologie od lat 70. w związku
z kwaśnymi opadami w Karkonoszach).
– Na 1 tonę wystarczy 20 kg sorbentu i przy zastosowaniu turbo spalania można uzyskać standardy
na poziomie Euro 6. Jest więc o co się bić – dodaje
profesor.
Kontrole straży miejskiej
Prezydent podsumował prace Ekopatroli Straży
Miejskiej. W latach 1.10.2017 – 30.04.2018 r. przeprowadzono 4759 kontroli. Ujawniono 141 wykroczeń i nałożono 113 mandatów na kwotę 19 700 zł.
– Nie wszystkim taka aktywność straży miejskiej
się podoba, szczególnie tym, którzy dostają mandaty ale uważamy, że są dwa skuteczne narzędzia:
edukacja ekologiczna i interwencje straży miejskiej.
Często sami sąsiedzi wpływają na siebie widząc, że
pali się czymś niedobrym – mówi prezydent. Prezydent zaznaczył, że na przestrzeni ostatnich lat we
Wrocławiu maleje liczba dni ze średniodobowymi
przekroczeniami i wysokość przekroczeń też jest
coraz mniejsza. W Unii Europejskiej normą jest, że
nie powinno być więcej niż 35 takich dni.
– W tym roku do końca września odnotowano 20
takich dni. To jest dwa raz mniej, niż w roku ubiegłym. Gdyby nie było zanieczyszczeń napływowych
(to co wpływa do Wrocławia) mielibyśmy tylko 21
dni z przekroczeniami emisji – zaznaczył prezydent.
Proponowane scenariusze działań:
ograniczenie wjazdu do miasta samochodów ciężarowych powyżej 18 t, 9 t, 3,5 t,
uruchomienie specjalnych korytarzy transportowych,
koordynacja sygnalizacji w ramach ITS,
obniżenie średnich prędkości w strefach ruchu
uspokojonego,
polewanie i zmywanie ulic, ponad 30 akcji,
gdy jest bardzo silne osiadanie mas powietrza można zastosować wariant tak, jak np. w Paryżu, poruszania się samochodów na parzystych lub nieparzystych numerach rejestracyjnych.
– Po pierwsze – głównym trucicielem jest węgiel
i staramy się go eliminować. Po drugi, będziemy
apelować do marszałka województwa, by zredukować, to co napływa do Wrocławia. Trzecim trucicielem jest komunikacja i już kilka lat temu wprowadziliśmy tzw. śluzy do wjazdów samochodów ciężarowych i te śluzy jeszcze zawęzimy. I będziemy także intensywniej polewać jezdnie – wylicza prezydent.
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