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Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 
203) oraz Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz/ U. Nr 50, poz. 529) w imieniu 
zarządu Fundacji Normalne Miasto „Fenomen”, przekazuję sprawozdanie z działalności za rok 
2012. 

 

Z poważaniem, 

Hubert Barański 

Prezes zarządu 



 

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2012 

 

Pkt 1 

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen została utworzona aktem notarialnym z dnia 13 marca 
2009 przez pana Wiesława Kaczmarka. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, ul. Stanisława 
Wigury 12a, kod pocztowy 90-301 Łódź. Adresem do korespondencji jest: Fundacja Normalne 
Miasto – Fenomen, skrytka pocztowa 14, 90-435, Łódź 36. 

Wpis do KRS nastąpił 16 kwietnia 2009. Fundacja otrzymała numer KRS: 0000327680. 
Otrzymany numer REGON: 100 664 085. 

W sprawozdawanym okresie, zarząd fundacji funkcjonował w składzie: 

1. Hubert Barański – prezes zarządu 

2. Tomasz Malinowski – członek zarządu 

3. Jarosław Góralczyk – członek zarządu. 

Celem funkcjonowania Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, 
gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez: 

1. tworzenie oraz wspieranie programów społecznych i gospodarczych oraz innych 
działań i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego a także 
podnoszenia jakości życia w nim; 

2. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym wpieranie 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu; 

3. wspieranie rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu; 
4. wspieranie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu; 
5. wspieranie promocji Łodzi i regionu łódzkiego; 
6. wspieranie rozwoju turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży; 
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
8. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  

 

Pkt 2 

Zgodnie z zapisami statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego, to jest: 

A. działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 
1. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, 

przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami 
zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i 
społecznego; 

2. samodzielne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych 
związanych z realizacją celów statutowych lub świadczenie pomocy prawnej dla 
innych osób w takich postępowaniach; 



3. działania na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz 
propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; 

4. działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą, dokumentacyjną oraz 
szkoleniową; 

5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, wszechstronne działanie 
na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w 
szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i 
finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania 
Fundacji; 

6. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych 
B. działalność odpłatna pożytku publicznego: 

1. działalność wydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, promocyjna 
oraz szkoleniowa; 

2. świadczenie usług doradczych, w tym uczestnictwo w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych w imieniu własnym lub na rzecz innych osób; 

3. organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych 
 

Realizacja celów statutowych w sprawozdawanym okresie obejmowała następujące działania: 

1. Kontynuacja organizowania comiesięcznych przejazdów Łódzkiej Masy Krytycznej – 
zgodnie z Prawem o zgromadzeniach, w każdy ostatni piątek miesiąca odbywa się pokojowa 
manifestacja obecności rowerzystów. Celem tych zgromadzeń i przejazdów jest wywieranie 
stałego nacisku na władze miasta celem realizacji polityki sprzyjającej rozwojowi ruchu 
rowerowego przy założeniu, że rower jest świetnym środkiem transportu przez cały rok. 
Informacje o masie krytycznej można na bieżąco śledzić na dedykowanej projektowi stronie 
internetowej www.masakrytyczna.org 

2. Rozpoczęcie realizacji projektu „Monitoring Rady Miejskiej”, którego celem było 
prowadzenie jak najpełniejszej, rzetelnej oraz neutralnej politycznie i światopoglądowo 
aktywności z zakresu działań strażniczych, w których „przedmiotem obserwacji” jest 
funkcjonowanie lokalnego aparatu samorządu terytorialnego w Łodzi. Projekt monitoringu 
radnych składał się z komponentów: monitoringowego oraz promocyjno-informacyjnego. 
W komponencie monitoringowym przede wszystkim chodzi o kontrolowanie prac komisji 
rady miejskiej, gdzie zapadają decyzje, które są następnie „jedynie zatwierdzane” na sesjach 
rady. Monitoring dotyczył działań radnych na komisjach rady miejskiej, ze szczególnym 
naciskiem kładzionym na publikację imiennych wyników głosowań, co miało na celu 
przełamanie pozornej anonimowości pracy radnych. Komponent promocyjno-informacyjny, 
realizowany poprzez wortal internetowy radni.dlalodzi.info, komunikaty do mediów, 
publikowanie krótkich wideowywiadów z radnymi oraz przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, miał zachęcić zarówno mieszkańców miasta, jak i działające w Łodzi 
organizacje pozarządowe do aktywnego włączania się do obserwacji działań Rady Miejskiej. 
Jedną z przyczyn obecnego niskiego zainteresowania łodzian samorządnością i jej 
mechanizmami jest brak wyczerpujących i jednocześnie zrozumiałych informacji  
o działaniach komisji oraz podejmowanie przez lokalne media jedynie tematów  
o charakterze skandalizującym lub groteskowym. Projekt został wdrożony na podstawie 
umowy o dofinansowanie działań zawartej z Fundacją im. Stefana Batorego,  
w założeniu miał trwać co najmniej półtora roku i był kontynuowany w roku 2013. 



  

3. Kontynuacja i zakończenie projektu koordynacji wdrożenia projektu „Naprawmyto.pl” 
w Łodzi. Przedsięwzięcie, które również zostało sfinansowane na podstawie umowy o 
dofinansowanie działań zawartej z Fundacją im. Stefana Batorego, miało na celu 
zainteresować łodzian, władze Łodzi a także podmioty odpowiedzialne za przestrzeń 
publiczną do długotrwałej współpracy w zakresie naprawiania usterek i usuwania 
niedogodności zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Projekt miał się zakończyć w 
czerwcu 2012r., ale został przedłużony o 3 miesiące z oficjalną prezentacją w sierpniu 2012. 
Zdobył pewne zainteresowanie mieszkańców, ale niestety okazało się, że liczba zgłoszeń 
jest tak duża a liczba „napraw” tak niewielka, że fundacja odstąpiła od nalegań na 
wykupienie rocznej licencji (kupującym licencję powinna być gmina) na sam system oraz 
na wykupienie prawa do operowania narzędziem na terenie miasta. 

4. Pomimo zakończeniu w roku 2011 projektu „Rzecznik Niezmotoryzowanych”, 
będącego monitoringiem łódzkiej polityki transportowej, fundacja kontynuowała prace nad 
raportem podsumowującym monitoring. Prace nad nim zostały ukończone w czerwcu 2012r. 
Raport został przekazany do dyrekcji Zarządu Dróg i Transportu a także wiceprezydentowi 
Radosławowi Stępniowi. Do pobrania jest bezpłatnie dla każdego na stronie 
http://issuu.com/fundacja_fenomen/docs/rzecznik_niezmotoryzowanych_lodz_raport 

5. 18 czerwca 2012 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 
partycypacji społecznej (KDO). To pierwsze tego typu ciało opiniodawczo-doradcze w 
Łodzi a jej przewodniczącym został członek zarządu fundacji, Jarosław Góralczyk. 

6. Już po raz trzeci fundacja wsparła swoim doświadczeniem od strony administracyjnej, 
marketingowej a także oddelegowała swoich wolontariuszy (Niebieskie Kamizelki – służba 
porządkowa zapewniająca ład i porządek kolumnie rowerzystów) do pomocy przy realizacji 
projektu „Odjazdowy Bibliotekarz” – cyklicznego wydarzenia promującego  biblioteki i 
czytelnictwo, integrowanie środowiska bibliotekarskiego oraz promującego rower jako 
środek transportu. 

7. Cykl spotkań przy kawie pod nazwą „Cafe Rower, realizowany w ramach programu 
„Młodzież w działaniu”. Na spotkaniach poruszane były tematy związane z rowerami, ich 
wpływem na nasze zdrowie, bezpieczeństwem na drodze i inne - okołorowerowe. Każde ze 
spotkań miało temat przewodni. Zaproszeni  goście, dzielili się swoją wiedzą w danej 
dziedzinie. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, od maja do września. 

8. Organizacja „Święta Cyklicznego”, społecznej inicjatywy, której głównym celem jest 
promocja roweru jako najlepszego środka transportu w mieście. Idea nawiązuje do 
corocznych przejazdów rowerowych, jakie w latach dziewięćdziesiątych były organizowane 
w różnych miastach Polski, głównie w Gdańsku. W ramach akcji  w kilku miastach odbyły 
się wielkie przejazdy rowerowe połączone z piknikami i imprezami towarzyszącymi a 
fundacja podjęła się po raz trzeci zorganizowania się jej na terenie Łodzi. W programie 
imprezy oprócz przejazdu przez miasto odbyły się także: bezpłatnie znakowanie rowerów 
przez Straż Miejską, pokaz cięcia blokad rowerowych aby uzmysłowić rowerzystom ich rolę 
w zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą, wspólne piknikowanie na trawnikach z 
grillowaniem we własnym zakresie, turniej bike polo, Łódź w 15 minut - jak daleko można 
pojechać na rowerze w kwadrans, wycieczka z przewodnikiem, Gra miejska "Pojedź 



jednoŚladem Poznańskiego", historyczne plansze rowerowe pokazujące historię cyklistów z 
Łodzi oraz pokaz skuteczności tanich kasków rowerowych. 

9. Zorganizowanie obchodów Nocy Świętojańskiej w imprezie pod nazwą „Sobótka na 
Księżym Młynie”. Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi można było 
nauczyć się pleść wianki (zarówno dzieci jak i dorośli) i puszczać je na wodę o zachodzie 
słońca, wziąć udział w grze miejskiej poświęconej Henrykowi Grohmanowi, wybrać się z 
przewodnikiem na nocne zwiedzanie Księżego Młyna, zrelaksować się przy grillu lub 
wybrać na Nocny Przejazd Rowerowy. 

10. Spotkanie z nauczycielami łódzkich szkół w sprawie realizacji ogólnopolskiego 
projektu „Rowerowa szkoła”. Projekt zakładał przeprowadzenie w łódzkich szkołach 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych cyklu prelekcji, w których osoba związana z 
lokalną organizacją rowerową - operatorem projektu - będzie przedstawiała zagadnienia 
dotyczące poruszania się rowerem w danym mieście, opowiadając o własnych 
doświadczeniach oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoły 
włączające się do programu miały możliwość wzięcia udziału w konkursie. Możliwym było 
także uzyskanie przez szkołę certyfikatu określającego poziom “zrowerowania” szkoły. 
Narzędzia wykorzystane do przeprowadzenia i przygotowania “Rowerowego planu 
mobilności” (rowerowego audytu szkoła oraz otoczenia szkoły) zostały stworzone w oparciu 
o doświadczenia miast zachodnich, w których proces taki jest już bardzo zaawansowany. 
Spotkanie odbyło się przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi  w budynku UMŁ Łódź 
Śródmieście przy Piotrkowskiej 153. 

11. Przeprowadzenie „Rowerowych Wycieczek” – zostały przygotowane cztery różne trasy 
(cztery odrębne wydarzenia) po których oprowadzał profesjonalny przewodnik. W czasie 
pierwszej wycieczki uczestnicy udali się szlakami łódzkich fabrykantów, poznali historię 
rodziny Scheiblerów, czyli najpotężniejszego fabrykanta Łodzi.  Druga wycieczka dotyczyła 
łódzkich parków, w kilka  godzin uczestnicy poznali siedem parków, zobaczyli gdzie 
odpoczywali łodzianie po ciężkim tygodniu pracy w fabryce i gdzie odpoczywają teraz.  
Trzecia wycieczka szlakiem Łodzi kreatywnej pokazała uczestnikom jak wiele działo i 
dzieje się w Łodzi. Odwiedzono miejsca związane z kulturą, sztuką i biznesem, Muzeum 
Książki Artystycznej, Festiwal Designu, Festiwal Światła, Off Piotrkowską oraz powstające 
Nowe Centrum Łodzi. Czwarta wycieczka przypadła 11 listopada tak więc zaplanowano 
trasę przez miejsca związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, odwiedzono Grób 
Nieznanego Żołnierza i Muzeum Tradycji Niepodległościowej. 

12. Fundacja  przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego była 
współorganizatorem II Kongresu Ruchów Miejskich w Łodzi, który odbył się w Łodzi w 
dniach 12-14 października. Kongres Ruchów Miejskich to cykliczne już wydarzenia, ale 
także coraz gęstsza nieformalna sieć organizacji i ruchów działających w polskich miastach 
na rzecz ich demokratyzacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Fundacja zajęła się 
między innymi logistyką przedsięwzięcia oraz opieką administracyjna i księgową. 

13. Wydanie poradnika rowerowego „Łódź Love Bike” przy wsparciu Urzędu Miasta 
Łodzi. Prace nad poradnikiem trwały kilka  miesięcy. Zawiera on zarówno porady jakimi 
można się kierować przy wyborze roweru, tym na co trzeba zwrócić uwagę i czego unikać. 



Można także przeczytać o doborze odpowiedniego zabezpieczenia dla roweru. Przytoczone 
są także przepisy Prawa o Ruchu Drogowym, a także nowelizacji dającej większe prawa 
rowerzystom (takie jak w niemal całej Europie). Ważną częścią poradnika jest ukazanie 
różnych możliwości jakie daje rower (transportowych, rekreacyjnych, sportowych)  jako 
świetny sposób do zadbania o dobrą formę zdrowia. Poradnik był bezpłatny, do odbioru w 
Centrum Informacji Turystycznej, w łódzkich sklepach rowerowych, na Łódzkiej Masie 
Krytycznej a także do zobaczenia na stronie 
http://issuu.com/fundacja_fenomen/docs/lodz_love_bike 

14. Współorganizacja wraz z Zarządem Dróg i Transportu obchodów Tygodnia Mobilności 
we wrześniu 2012. Od samego początku planowania Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 2012 w spotkaniach zespołu koordynacyjnego uczestniczyli 
przedstawiciele naszej fundacji, a pomysłodawcami i współorganizatorem wielu wydarzeń 
była właśnie nasza organizacja. Fundacja odpowiadała za koordynację 6 wydarzeń: Parking 
Day, uroczyste wymalowanie przejścia dla pieszych w miejscu, o które od lat prosili 
łodzianie, wystawę rowerów na dziedzińcu Urzędu Miasta Lodzi a następnie przejazd 
rowerzystów do zajezdni MPK, gdzie uroczyście ogłoszono uczynienie komunikacji 
zbiorowej przyjaznej dla rowerzystów, seminarium transportowe dla pracowników Zarządu 
Dróg i Transportu oraz Dzień bez Samochodu. Dzięki wspólnym wysiłkom  Ministerstwo 
Środowiska uznało kampanię Europejskiego Tygodnia Mobilności w Łodzi, za najlepszą w 
kraju. 

15. Obywatelskie Walentynki – wydarzenie, podczas którego wspólnie tworzono kartki, 
które przekazano następnie władzom miasta. Na kartkach można było napisać o tym co 
lubimy w Łodzi, co doceniamy, za czym tęsknimy, co nam sprawia radość. 

16. Wsparcie mieszkańców Łodzi w konsultacjach projektu budżetu na 2013 rok. 
Uruchomiono specjalny adres www.budzet2013.dlalodzi.info pod którym zgromadzono 
informacje, w jaki sposób działają konsultacje oraz jak i gdzie wypełnić formularz 
konsultacyjny aby zgłosić uwagi. Przygotowano również formularz zawierający 
najważniejsze zdaniem fundacji uwagi, który wystarczyło tylko pobrać, podpisać i wysłać. 

17. Prowadzenie wortalu rowerowalodz.pl będącego swoistym monitoringiem realizacji 
założeń podpisanej przez władze Łodzi Karty Brukselskiej. 

18. Fundacja zabierała również głos w różnych apelach (np. w apelu o sprawiedliwy podział 
funduszy na ochronę zabytków w Polsce) oraz nie bała się wystosowywać sprzecznych z 
powszechnymi poglądami stanowisk (np. w sprawie rozszerzenia stref płatnego 
parkowania). Głównymi beneficjentami działań fundacji są mieszkańcy Łodzi jako 
społeczność zamieszkująca granice administracyjne miasta. 

19. Aktywne włączanie się w tworzenie polityk miejskich poprzez inicjowanie dyskusji o 
mieście. Jednym z najważniejszych działań była współorganizacja spotkania łódzkich 
organizacji pozarządowych „Strzelaj lub emigruj – dyskusja o Łodzi”, mającego na celu 
zmianę przygotowanej przez Urząd Miasta Łodzi „Strategii rozwoju miasta”. W wyniku 
tego działania na nowo została podjęta dyskusja o kierunkach rozwoju Łodzi oraz w 
znacznym stopniu zmodyfikowana została przygotowana przez władze miasta Strategia, na 
bazie zakrojonych na szeroką skalę konsultacji społecznych. 



20. Uczestnictwo w konsultacji innych dokumentów miejskich, m.in. „Strategii 
zintegrowanego rozwoju Księżego Młyna”, studium transportowego Łodzi, programu 
rozwoju obszaru Nowego Centrum Łodzi, programu współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2013. 

21. W 2012 roku członek Zarządu Fundacji rozpoczął uczestnictwo w projekcie 
„Profesjonalny III sektor – jakość i wiarygodność”, współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Projekt miał na 
celu wzmocnienie potencjału własnej organizacji, jak również działanie na rzecz rozwoju III 
sektora w Łodzi poprzez wspólne szkolena oraz pracę nad standardami działań dla 
organizacji działających w Łodzi. Projekt miał także na celu sieciowanie łódzkich 
organizacji pozarządowych, działających na co dzień w różnych „branżach”. 

 
 
Pkt 3 

Fundacja Normalne Miasto „Fenomen” nie prowadziła w sprawozdawanym okresie 
działalności gospodarczej. 

Pkt 4 

W sprawozdawanym okresie Zarząd Fundacji podjął 11 uchwał. 

Data Temat 

7.01.2012 W sprawie zakupy programu antywirusowego 

7.01.2012 W sprawie przystąpienia do prac nad wnioskiem w ramach Grantów Szwajcarskich 

7.01.2012 W sprawie powołana KDO przy ZDiT 

7.01.2012 
W sprawie prowadzenia internetowego dziennika korespondencji 

20.01.2012 W sprawie przystąpienia do przygotowania i złożenia projektu w ramach programu 
“Młodzież w działaniu” 

25.01.2012 Przystąpienie do przygotowania i złożenia projektu w ramach programu “Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich” 

20.03.2012 W sprawie włączenia się fundacji w działania KDO ds. partycypacji 

30.03.2012 
W sprawie podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Brzozowskiego 
przy projekcie dotyczącym II Kongresu Ruchów Miejskich 

18.05.2012 W sprawie przystąpienia do projektu „Profesjonalny III sektor”, prowadzonego przez 
FERSO 

28.06.2012 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego fundacji za 2011 rok 

28.08.2012 W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie logotypu “Rowerowa Łódź”  



 
Pkt 5 

W sprawozdawanym okresie Fundacja uzyskała następujące przychody w łącznej wysokości 
69489,12 zł, w tym: 

• Darowizny – 17257,66 zł 

• Przychody statutowe – 31153,78 zł (w tym 7080 zł z budżetu gminy) 

• Przychody finansowe – 667,43 zł 

• Sprzedaż usług – 20408,75 zł 

• Pozostałe przychody operacyjne – 1,50 zł 

 
Pkt 6 

W sprawozdawanym okresie Fundacja poniosła następujące koszty w łącznej wysokości 
147700,35 zł, w tym: 

• Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne – 93098,91 zł 

• Podatki i opłaty – 87 zł 

• Usługi obce – 34458,65 zł 

• Zużycie materiałów i energii – 19654,59 zł 

• Pozostałe koszty operacyjne – 401,20 zł 

Wszystkie koszty związane są z prowadzoną działalnością statutową. 

 

Pkt 7 

W sprawozdawanym okresie Fundacja: 

a. Zatrudniała 2 osoby na 2 stanowiskach koordynatorów realizowanych projektów 

b. Wypłaciła wynagrodzenia o łącznej wysokości 44339,58 zł (wynagrodzenia wynikające 
ze stosunku pracy). Fundacja nie wypłaca premii, nagród itp. 

c. Nie wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu i innych organów fundacji z tytułu 
piastowania określonych funkcji w strukturze organizacji. 

d. Poniosła wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 
13750,46 zł. 

e. Fundacja nie udzielała pożyczek. 

f. Dysponowała kwotą 583 zł na rachunku lokacyjnym, 40000 zł na lokatach terminowych 
oraz kwotą 3076,99 na głównym rachunku prowadzonym przez Multibank. (stan na 31 
grudnia 2012) 

g. Nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego. 

h. Nie nabyła nieruchomości 

i. Nabyła środek trwały o wartości 4416,94 zł – pojazd nagłośnieniowy. 



j. Posiadała aktywa w wysokości 66185 zł (stan na 31 grudnia 2012), wynik finansowy 
wyniósł -78880,16 zł i zostanie pokryty z zysków osiągniętych w latach poprzednich. 

 

Pkt 8 

W sprawozdawanym okresie podmioty państwowe nie zlecały Fundacji żadnej działalności. 

W sprawozdawanym okresie pomiot samorządowy (Urząd Miasta Łodzi) powierzył Fundacji 
zadanie wykonania wycieczek rowerowych. Powierzone środki w wysokości 7080 zł zostały w 
całości wykorzystane i rozliczone. 

 
Pkt 9 

W sprawozdawanym okresie Fundacja składała deklaracje podatkowe w wysokości 5462 zł. 
Na Fundacji nie ciążyły żadne zaległości podatkowe. 

 

W sprawozdawanym okresie w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola. 


