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 Nakład : 5. 000 egzemplarzy                                                        wrzesień 2012 r. 
  

Kolejny numer gazetki  
 

Szanowni Mieszkańcy 
Łabęd! 

 

Kierujemy 
do Państwa piętnasty 
numer  bezpłatnego 

biuletynu „Nasze 
Łabędy”, który ukazuje 

się od roku 2008.  
   W gazetce znajdziecie Państwo informacje m.in. o :  
 bieżącej pracy Rady Osiedlowej,  
 imprezach organizowanych przez radę,  
 aktualnym stanie realizacji inwestycji i remontów 

zaplanowanych na rok 2012, 
 spotkaniach z mieszkańcami, 
    Więcej szczegółów w każdej z opisanych w gazetce 
spraw będziecie mogli Państwo znaleźć na stronie 
www.naszelabedy.pl 
             Krystyna Sowa Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy  

            Sabina Gorczyca-Kamaj Przewodnicząca Zarządu Osiedla                
 

Bieżąca praca RO Łabędy 
   

            Rada Osiedlowa pracuje w oparciu o statut 
uchwalony przez Radę Miejską. Określa on zadania  
rady jako całości, a także organów osiedla, czyli 
Przewodniczącego Rady i Zarządu Osiedla.  
 

Posiedzenia plenarne RO  
z udziałem gości 

 

     Od września RO Łabędy spotyka się jeden raz  
w miesiącu. Na posiedzeniach plenarnych omawia 
sprawy bieżące i istotne problemy dzielnicy. Zarząd 
Osiedla i Przewodnicząca RO informują o podejmo-
wanych przez siebie sprawach, dotyczących dzielnicy 
i jej mieszkańców.  
     Na posiedzenia plenarne zapraszani są goście,  
od których działań i decyzji zależy rozwiązanie 
najistotniejszych problemów dzielnicy.  
     Łabędzka rada odbyła w obecnej kadencji 15 
posiedzeń. Na każdym z nich omawiany był konkretny 
problem, ważny dla funkcjonowania dzielnicy, zawsze 
miało to miejsce w obecności gościa, merytorycznie 
związanego z omawianym tematem. W ostatnim 
czasie: 
 w obecności strażników miejskich rozmawialiśmy  

o oczekiwaniach wobec nich, o niepokojących nas  
zjawiskach, 

 Przewodniczącemu Rady Miejskiej Z. Wygodzie 
przedstawiliśmy te problemy Łabęd, w rozwiązaniu 
których potrzebna jest nam pomoc w instytucjach 
zewnętrznych – u Wojewody Śląskiego, w Kampanii 
Węglowej, 

 z Zastępcą Prezydenta Miasta Piotrem Wieczorkiem 
omówiliśmy potrzeby inwestycyjne i remontowe, 
przypomnieliśmy liczne wnioski do budżetu na rok 
2013, złożone przez RO Łabędy, 

 z Prezesem Śląskiej Sieci Metropolitalnej   sp. z o.o. 
Grzegorzem Nitkiewiczem rozmawialiśmy o zakre-
sie monitoringu dzielnicy, liczbie i lokalizacji kamer 
oraz o możliwym terminie ich montażu, 

 z właścicielami Mariny Gliwice zastanawialiśmy się, 
jak pomóc im w rozwinięciu turystyki motoro-
wodnej na Kanale Gliwickim. 

K. Sowa 
 

Klub Seniora 
    

     Rada od dłuższego czasu kieruje do Seniorów 
ofertę comiesięcznych spotkań tematycznych. 
Odbywają się one w pierwszą środę miesiąca o godz. 
10.00 w siedzibie rady. 
     Organizatorzy zapewniają Seniorom kontakt  
z  ciekawymi gośćmi. Z komendantem IV Komi-
sariatu rozmawiali o bezpieczeństwie, a reprezentant 
firmy Technika z ul. Poezji mówił o elektrośmieciach. 
      Nasi Seniorzy uczestniczyli w pikniku, który 
przygotował dla nich gliiwcki samorząd.       
      Najbliższe spotkanie dla Seniorów odbędzie się  
na stadionie 17 października o godz.10.00. Jego 
tematem będą prawa emerytów.  
    Serdecznie zapraszamy.                           S. Kurczab 
                                                               

Turnieje piłki nożnej 
      
    Rada Osiedlowa Łabędy, z inicjatywy Pawła 
Pietrzaka, zorganizowała dwa turnieje piłki nożnej. 
Pierwszy z nich odbył się w kwietniu. Wzięło w nim 
udział 11 drużyn. Rozgrywki zostały przeprowadzone 
na boisku przy szkole na ul. Partyzantów.  
      

        

      Była to jedna z ostatnich  imprez sportowych 
rozegranych w tym miejscu, ponieważ w lipcu,  
na terenie przy ZSO 2 i SP 38 rozpoczęła się budowa 
„Łabędzia”. 

      Poszczególne drużyny, w ramach I Wiosennego 
Turnieju Piłki Nożnej zajęły następujące miejsca : 
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I - Pędzące Kobry, II - HDK Klub im. św. Floriana  
przy Hucie Łabędy, III - FC Łabędziowi. 
     Najlepszym bramkarzem został Rafał Stefiszyn  
z drużyny Pędzące Kobry, a najlepszym zawodnikiem 
Kamil Roesner – też z drużyny Pędzące Kobry. 
      Pozostałe miejsca zajęli: IV – Rynek, V-  VC 
Dziadki Łabędy, VI - Miejski Ośrodek Socjoterapii, VII 
- AC Pokemony, VIII - Pałac Rynek, IX - Atlas Łabędy, 
X - FC Toskafki, XI -Pałac Rynek. 
     Zainteresowanie pierwszym turniejem było tak 
duże, a opinie tak pozytywne, że RO postanowiła 
zorganizować kolejną edycję rozgrywek. 
      W I Letnim Turnieju Piłki Nożnej udział wzięło  
6 drużyn. Rozgrywki odbyły się 15 i 16 września  
na głównej płycie łabędzkiego stadionu.  
      Zawodnicy walczyli wspaniale. Pogoda dopisała. 
Sędziowie, pozyskani przez pomysłodawcę imprezy, 
sędziego i członka Rady Osiedlowej w jednej osobie – 
Pawła Pietrzaka – pracowali jako wolontariusze. RO 
ufundowała puchary, dyplomy i nagrody dla drużyn  
za zajęcie I, II, III miejsca, a także dla najlepszego 
zawodnika i dla najlepszego bramkarza. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali upominki. Kto wygrał ? 
 I miejsce - Oldboje ŁTS Łabędy/ na zdjęciu /, 
 II miejsce - FC Dziadki Łabędy, 
 III miejsce - "Pędzące Kobry".  
      Pozostałe miejsca zajęli : IV - "Klub HDK Łabędy", 
V miejsce - MOS Gliwice". 
       

 
 

       Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim, 
którzy wzięli udział w turnieju oraz tym członkom 
rady i wolontariuszom, którzy włączyli się w jego 
organizację.                                      S. Gorczyca – Kamaj 
                                                         

Imprezy współorganizowane  
przez Radę Osiedlową 

 

       Rada Osiedlowa współpracuje z różnymi 
podmiotami, wspierając ich działania na rzecz 
mieszkańców i angażując się w organizację 
wspólnych imprez. A było ich od początku kwietnia aż 
17, znacznie więcej niż w latach wcześniejszych : 
 

 Szkolny Konkurs plastyczny "Ozdoby Wielkanocne" wraz  
z SP 38 - zakupiono artykuły szkolno-biurowe za 80 zł 

 Szkolny Konkurs Poetycki "Wiosenne Recytowanie" w SP 
32 - nagrodami były zabawki za 250 zł 

 Szkolny Konkurs "Żyj Zdrowo-Kolorowo w SP 38 - 
zakupiono ksiązki i przybory szkolne za 200 zł 

 "XIV Konkurs Ortograficzny" w SP 29 - uczestników 
nagrodzono ksiązkami i artykułami szkolnymi o wartości 
300 zł 

 "Scena Małego Aktora - II edycja" w SP 29 – przybory 
szkolne za 300 zł 

 "III Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Łabędach" w SP 38 - 
zakupiono na nagrody ksiązki i przybory szkolne za 300 zł 

 impreza sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" w SP 
32 - nagrodami były przybory szkolne oraz sprzęt sportowy 
o wartości 400 zł 

 "I Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ludowej" w SP 29 - 
zakupiono zabawki za260 zł 

 "Przegląd Muzycznych Talentów" w Klubie "Iskierka - 
zakupiono artykuły szkolne za 200 zł 

 Impreza Profilaktyczna "Wiosenne Przebudzenie  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii - nagrodami był 
sprzęt sportowy, przybory szkolne oraz książki za 300 zł 

 Dzień Dziecka na Sportowo w Klubie "Iskierka" - 
zakupiono zabawki i przybory szkolne za 200 zł 

 Impreza Sportowa "Kosz za kosz" w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii-zakupiono sprzęt sportowy za 350 zł 

 Festyn Rodzinny z okazji 50-lecia Przedszkola nr 34 - 
zabawki za 500 zł 

 "I ja też mam talent" finał IV łabędzkiego konkursu 
talentów w SP 32 - książki i artykuły szkolne za 500 zł 

 "Festyn Łabędzki" w ZSO nr 2 - zabawki i przybory szkolne 
za 500 zł 

 Festyn Środowiskowy w SP nr 29 - ksiązki za 500 zł 
 Parafiada w Parafii WNMP – nagrody za 500 zł. 

                                                        S. Gorczyca – Kamaj 
 

Wnioski i skargi mieszkańców 
 

     Statut Osiedla nakłada na Zarząd obowiązek 
zbierania wniosków i skarg dotyczących osiedla  
oraz nadawanie im biegu. RO podejmuje sprawy 
zgłaszane przez mieszkańców. Większość z nich ma 
pozytywne zakończenie. Jednak niektóre z nich 
okazują się bardzo trudne ze względu na czynniki  
od nas niezależne, np. uwarunkowania prawne,  
czy własność gruntu. 
      W większości dotyczą one problemów, mających 
wpływ na warunki życia konkretnych ludzi.  
Pojawiają się też sprawy środowiskowe. Przykłady 
spraw : zalewanie posesji podczas ulewnych deszczy, 
odwodnienie terenów, uciążliwość działalności firm, 
czyszczenie rowów melioracyjnych, ustawienie znaku 
drogowego, zamknięcie przejazdu przez most, zakup 
gruntu, …                                                         R. Jaros                        
                                                                             

Sprawy podejmowane przez RO 
 

      Zakres rzeczowy bieżącej działalności rady wynika  
z  problemów zgłaszanych przez radnych, uważnej 
obserwacji otoczenia, wsłuchiwania się w opinie  
i uwagi mieszkańców. Ze względu na małą objętość 
gazetki ograniczymy się jedynie do wyliczenia 
niektórych z prowadzonych spraw : 
1. organizacja badań mammograficznych, 
2. monitoring dzielnicy, 
3. utworzenie w G 19 klasy o profilu sportowym, 
4. ustanowienie ul. Wazów ulicą gminną, 
5. wymiana stolarki drzwiowej i remont klatki schodowej  

w budynku komisariatu policji, 
6. brak boiska w rejonie Placu Niepodległości, 
7. remont wiaduktu kolejowego, 
8. organizacja ruchu drogowego – ustawianie znaków 

drogowych, ograniczenie ruchu samochodów 
ciężarowych, 

9. czystość dzielnicy, bezpośredni udział w akcji Sprzątania 
Świata – członkowie RO i ich bliscy zbierali śmieci  
w rejonie Placu Niepodległości, 

10. pielęgnacja i wycinka drzew, 
11. montaż ozdób kwietnych, dbałość o zieleń, 
12. prace gwarancyjne na ul. Głównej, dodatkowe miejsca 

parkingowe 
13. ustawianie pojemników na segregowane śmieci, 
14. czyszczenie i naprawa studzienek, 
15. montaż dodatkowych koszy na śmieci, 
16. wykonanie dodatkowych studzienek kanalizacji deszczo-

wej w ul. Staromiejskiej,  
17. montaż słupów ogłoszeniowych, 
18. promocja dzielnicy, np. w Nowinach Gliwickich.   T. Barcik 
                     

Spotkania z mieszkańcami 
       

         12 września RO zorganizowała spotkanie  
z właścicielami domków jednorodzinnych w sprawie 
możliwości uzyskania dotacji na pokrycie części 
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kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł 
energii i zmiany systemów grzewczych. 
    Uczestnicy spotkania otrzymali wszystkie niezbęd-
ne informacje i dokumenty. Mieli też możliwość 
zapoznania się z konkretną ofertą firmy produkującej 
i montującej solary. 
     Spotkanie było wartościowe i ciekawe.  
     Jeszcze w tym roku planujemy zorganizowanie 
podobnego spotkania dla wspólnot mieszkaniowych. 

 

     W październiku odbędzie się coroczne 
spotkanie z mieszkańcami. Podobnie jak 
wcześniej, nie ograniczymy się do jednej 
propozycji lecz zaprosimy w trzy różne miejsca 
i na trzy terminy. Wszystkich mieszkańców 
zapraszamy na : 
 8 października w SP 29, ul. Staromiejska 24 
 15 października w SP 38, ul. Partyzantów 25 
 22 października w G 19, ul. Główna 30. 

W trakcie spotkań zaprezentujemy efekty 
naszej pracy i zaprosimy do dyskusji na temat 
spraw związanych z Łabędami i problemami 
swojego miejsca zamieszkania.                 K. Sowa 

                                                                

Wnioski do budżetu na rok 2013 
 

RO złożyła następujące wnioski : 
1. Przebudowa ul. Głównej – II etap 
2. Przebudowa ul. Zamkowej – II etap 
3. Remonty dróg i chodnikow 
4. remont budynków gminnych 
5. Utwardzenie ul. Wspólnej i Pszennej 
6. Wykonanie ciągu pieszo–jezdnego - ul. Pokoju 
7. Budowa boisk sportowych – Fiołkowa – stadion,  

ul. Rzeczycka,  
8. Remont sportowych obiektów przyszkonych – SP 

29 ul. Klasztorna, ZSO 2, SP 32  
9. Wykonanie monitoringu dzielnicy 
10. Budowa skateparku i rolkowiska 
11. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego 
12. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 37 
13. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej  

i ciągu pieszo– rowertowego wzdłuż ul. Strzelców 
Bytomskich 

14. Modernizacja „Szuwarka” 
15. Opracowanie koncepcji i przebudowa skrzyżowa-

nia ul. Portowej i Staromiejskiej oraz skrzyżo-
wania ul. Nałkowskiej i Strzelców Bytomskich  

16. Remont kanalizacji deszczowej w ul. 22 Lipca 
17. Remont tzw. kanalizacji pobumarowskiej  
18. Utwardzenie i oświetlenie ul. Wazów 
19. Wykonanie oświetlenia części ul. Pułaskiego 
20. Budowa parkingów – ul. Staromiejska, Klasztorna 
21. Renowacja kapliczki przy Placu Niepodległości 
22. Renowacja terenów zielonych przy ul. Wolności. 
                                                                         T. Barcik 

                                                                

Inwestycje i remonty 
 

       Rok 2012 jest kolejnym, w którym w Łabędach 
nastąpiło wiele pozytywnych zmian. Część zaplano-
wanych prac zostało już zakończonych, część jest  
w trakcie realizacji. Wszystkie poniżej opisane 
zadania są finansowane z budżetu miasta Gliwice. 
     Szerzej pisujemy jedynie największe z nich, bo na 
czterech stronach naszej gazetki nie można przed-
stawić wszystkich.  
 

Budowa  
Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” 

 

      30 czerwca została uroczyście podpisana 
umowa na budowę „Łabędzia”. 

     Tę ważną dla Łabęd inwestycję wykonuje 
firma DOMBUD z Katowic. Wydamy na nią  
z budżetu miasta Gliwice 16 mln zł.  
    Obiekt będzie gotowy 31 lipca 2013 r. 
    Przejeżdżający w rejonie ul. Przyszowską 
mogą obserwować szybki postęp prac. Wysokie 
dźwigi pracujące na budowie widać z różnych 
miejsc, nieraz bardzo odległych.  

 

         

      Przypomnijmy, że powstanie „Łabędzia” 
jest skutkiem naszych jednoczesnych zabiegów 
o budowę sali gimnastycznej dla ZSO 2 i SP 38 
przy ul. Partyzantów oraz wykup części 
dawnego Domu Kultury. Nowy obiekt będzie 
spełniał obie funkcje – sportową i kulturalną. 
      Obecnie, dzięki czujności jednego z naszych 
mieszkańców, dostrzegliśmy istotny brak  
w dokumentacji budowlanej – projektant nie 
przewidział wjazdu na scenę sali koncertowej  
osobom niepełnosprawnym. Brak zostanie 
usunięty.                                                    K. Sowa 
                                                    

Przebudowa mostu na Kanale  
 

 
 

     Twa przebudowa mostu na Kanale Gliwickim 
za kwotę 934.960,69 zł. Prace zakończą się 
31.10.2012 r. Do końca inwestycji nie zostało 
wiele czasu, ale tempo prac jest duże. Zarząd 
Dróg Miejskich nie przewiduje kłopotów  
z dotrzymaniem  terminu. 
     Przypominamy, że Skanska S.A. remontuje 
obiekt „połówkowo”, choć w wersji pierwotnej 
zakładano całkowite zamknięcie mostu.  
     Oczywiście czas wykonania prac byłby 
znacznie krótszy, ale większość z mieszkańców, 
szczególnie Starych Łabęd, była przerażona 
perspektywą objazdów. Znając i podzielając 
obawy osób, które na co dzień korzystają  
z mostu, RO Łabędy usilnie zabiegała o zmianę 
sposobu wykonania remontu. I to się udało. 
Bardzo dziękujemy ZDM za życzliwość w tej 
sprawie. 
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      I jeszcze jedna ważna informacja – 
czasowe zamknięcie mostu nie było związane  
z prowadzonymi na nim pracami lecz budową 
rurociągu wody surowej i koniecznością 
zamknięcia przejazdu pod drugim z wiaduktów 
kolejowych.  
     Przypominamy, że dzięki staraniom Rady,  
od strony śluzy pozostawiono wąską ścieżkę 
widokowa, z której można będzie obserwować 
ruch na Kanale. Pierwotnie miało jej nie być, 
ponieważ nie było miejsca na normatywny 
chodnik, który powinien mieć 1,5 m.       K. Sowa 
 

Inwestycja  
przy ul. Staromiejskiej 16 

        

      Dokładna nazwa zadania brzmi: „Budowa 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz  
z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą  
oraz przebudową i nadbudową budynku miesz-
kalno – usługowego na mieszkalny w rejonie 
ulic Rzeczyckiej i Staromiejskiej 16”. 
    Inwestycję zlecił ZBM II TBS. Umowę z wy-  
konawcą, którym jest „PHU POTOCZAK” ze Skawy 
podpisano 24 września. Koszt remontu starego 
budynku i budowy nowego wyniesie 5.539.438 
zł. Remont będzie trwał 11 miesięcy, a budowa 14 
miesięcy.                                                              K. Sowa 

                                                                  

Dodatkowe prace na skwerze  
przy ul. Narutowicza 

      Sukcesem zakończyły się zabiegi wykonanie 
dodatkowych prac na skwerze przy ulicy 
Narutowicza i wzbogacenie jego wyposażenia.   
      Pozytywnie zmieni się wygląd skweru, 
poprawie ulegnie jego funkcjonalność, zwięk-
szy się liczba urządzeń. Wykonane zostaną : 
 dodatkowe pole zabawowe o  nawierzchni 

syntetycznej z nowymi urządzeniami, 
 pole zabawowe o nawierzchni żwirowej z urządze-

niami wspinaczkowymi, 
 montaż altany parkowej i stołu piknikowego wyko-

nanych z drewna, 
 montaż stołu betonowego do tenisa stołowego  

oraz wykonanie pola do gry z kostki betonowej, 
 siedziska drewniane na stopniach trybuny boiska 

do koszykówki, 
 ciągi komunikacyjne, utwardzone kostką brukową 

kolorową oraz opaska buforowa o szerokości 1,5 m 
z kostki betonowej wokół boiska do koszykówki, 

 montaż ławek parkowych, koszy na  śmieci  
oraz tablic informacyjnych, 

 ogrodzenie trzech pól zabawowych wraz z furtkami 
o łącznej długości ok. 135 mb.. 

     Wykonawcą zadania jest PBE Elkom Elena 
Szczubko, z ul. Rzeczyckiej, wartość prac – 442 
tys. zł. Termin zakończenia – 30 listopada. 
      Pozostały nam jeszcze dwie ważne sprawy  
- wykonanie monitoringu skweru i uzupełnienie 
urządzeń dla rolkarzy.                                K. Sowa                                                
                                                                

Modernizacja budynku SP 32 
         

          Zdecydowanie zmienia się stan obiektu,  
w którym mieści się SP 32 przy ul. Wrzosowej. 
W poprzednim roku, za 2,5 mln zł wykonano 
termomodernizację budynku. Teraz kończy się 
modernizacja wnętrza, objęła ona wymianę 
podłóg, drzwi i oświetlenia, remont sanita-
riatów, malowanie wszystkich pomieszczeń, 

remont sali gimnastycznej. Koszt- 1.395 tys. zł. 
Zadanie wykonał Robud sp. z o.o. z Gliwic.  

         Jeszcze w tym roku w SP 32 powstanie 
placu zabaw, będzie on kosztował ponad 100 
tys. zł. Trwa przetarg na wykonawstwo. 

                                                                       K. Sowa 
 

Modernizacja cmentarza 
komunalnego przy ul. Wrzosowej 

      

      Od kilku miesięcy trwa modernizacja cmen-
tarza przy ul. Wrzosowej.      
     Zakres prac jest poważny. Obejmuje m.in. 
wycinkę drzew, budowę śmietników, ujęć wody 
i alejek. 

  Dzięki podjętym staraniom, więcej alejek niż 
to przewidziano w projekcie, zostanie wyłożo-
nych kostką chodnikową. Podniesie to standard 
obiektu, a odwiedzającym zapewni większy 
komfort poruszania się.  
    

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

      Prace wykonuje firma WOL-GAZ z Woli Rzę-
dzińskiej. Wartość zamówienia to 395 tys. zł.  

      Roboty, pomimo poszerzenia ich zakresu, 
zakończą się około 20 października.  
       W ramach modernizacji cmentarza zostanie 
wykonane zadanie dodatkowe, które planowa-
ne było dopiero na rok 2013.  
      Będzie to budowa kolumbarium. Stanie ono 
naprzeciw kaplicy. Trwa postępowanie przetar-
gowe. O zlecenie ubiegają się dwie firmy.  
                                                                          K. Sowa                                         

    Inne prace na terenie Łabęd 
      

     W roku 2012 wykonano lub wykonuje się:  
1.  przebudowę Stacji Uzdatniania Wody-ul. Kanałowa 
2.  budowę rurociągu wody surowej  
3.  remont ul. Zawadzkiego, Literatów, Tęczowej  
    i Murarskiej.  
4.  termomodernizację PM 37 za 498.462 zł 
5.  remonty budynków gminnych 
6.  przyłącze MOS do kanalizacji sanitarnej       K. Sowa                                          

                                                                       

Jak skontaktować się z Radą Osiedlową  
 

     Z RO można się skontaktować :  
 nawiązując bezpośredni kontakt z radnymi,  
 korzystając z tel. służb. RO -  661 467 057  

lub adresu e’mailowego :  ro.labedy@wp.pl 
 odwiedzając nas na posiedzeniach plenarnych, 

najbliższe odbędą się 5 listopada i 3 grudnia.  
Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę 

internetową. 
 

Wydawca: Zarząd Osiedla Łabędy,  
44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 26 

Redaguje Zespół: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca-Kamaj, 
Renata Jaros, Tadeusz Barcik. Zdjęcia : Ryszard Dec,  

S. Gorczyca-Kamaj, R. Jaros, Paweł Pietrzak 


