..:: Informacja turystyczna ::..
ŻARNOWIEC MIOTLASTY (Cytisus scoparius) to niewielki krzew
z rodziny bobowatych. Naturalny obszar jego występowania
obejmuje znaczną część Europy, w tym także Polskę. Żarnowiec, ze
względu na obfite kwitnienie, jest też uprawiany w ogrodach jako
roślina ozdobna. Krzew ten może dorastać do ok. 0,5-1,5/2 m
wysokości. Tworzy liczne, cienkie, wzniesione, sztywne, kanciaste,
zielone, rozgałęzione, z wiekiem drewniejące u podstawy pędy,
zebrane w gęstą, szeroką kępę i pokryte ułożonymi skrętolegle,
drobnymi, wąskolancetowatymi, zielonymi liśćmi, które w górnej
części pędu są siedzące i pojedyncze, a w dolnej trójlistkowe
i ogonkowe. Żarnowiec miotlasty kwitnie wiosną i wczesnym latem –
od maja do czerwca. Bardzo obficie obsypuje się kwiatami. Pojawiają
się ona na zeszłorocznych pędach w kątach liści jeden lub dwa. Są
dość duże, motylkowe, krótkoogonkowe, miododajne i są żółte
(u odmian też różowe, białe, czerwone, pomarańczowe
i dwukolorowe). Po przekwitnieniu z kwiatów rozwijają się
owocostany w postaci krótkich, jedwabiście owłosionych,
początkowo zielonych, później brązowych strąków, które po
dojrzeniu pękają, rozrzucając nasiona.
ŚWIESZYNO - największa miejscowość gminy, siedziba władz
gminnych, władz samorządowych, lokalny ośrodek handlowy
i kulturalny. Wieś położona 8 km. na południe od Koszalina przy
drodze Koszalin-Tychowo. W roku 1300 po raz pierwszy
w dokumentach pojawiła się nazwa wsi, zapisana jako Suessyn. Do
XIX w. wieś stanowiła własność szlachecką. Parcelacja i oddany do
użytku pod koniec XIX wieku trakt drogowy łączący Koszalin
z Tychowem
i
dalej
z Połczynem-Zdrojem,
spowodował
usprawnienie gospodarcze i rozwój wsi. W Świeszynie z budowli
zabytkowych zachował się XIX-wieczny kościół pw. Narodzenia NMP
oraz dawna kuźnia z początku ubiegłego wieku. Wnętrze kościoła
ozdabia zabytkowy, mosiężny żyrandol z XVII wieku.
MANOWO - miejscowość wzmiankowana w 1300 r., wchodziła
w skład dóbr ziemskich Glasenappów aż do roku 1828. We wsi
istniał kościółek parafialny. W pół. XVIII w. obok miejscowego
folwarku istniała owczarnia, młyn wodny, karczma i kuźnia, a cała
wieś liczyła 23 domy. Rozwój miejscowości dopiero po uzyskaniu
połączenia z Koszalinem - drogi bitej (1853-1856) i kolejki
wąskotorowej Koszalin-Nacław (1898). Do naszych czasów nie
dotrwał pałac dawnych właścicieli, zniszczony w 1945 r. Na miejscu
gotyckiego kościoła wzniesiono w latach 1980-1983 świątynię Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych. Obecnie wieś jest siedzibą urzędu
gminy, nadleśnictwa, tartaku i strzelnicy. Warto zobaczyć m.in.
budynek nadleśnictwa z czerwonej cegły z 1018 r., dworzec kolejowy
z lat 1912-1914. Na Czaplej Górze znajduje się ścieżka edukacyjna,
na trasie m.in. miejsca lęgowe czapli siwej i pomnikowy dąb
szypułkowy.
KOSZALIŃSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA to zabytkowa kolej którą
prowadzony jest ruch turystyczny na trasie Koszalin Wąskotorowy –
Manowo - Rosnowo. Opiekę nad maszynami oraz funkcje
przewoźnika
sprawuje
Towarzystwo
Koszalińskiej
Kolei

Wąskotorowej. Początki koszalińskiej kolejki sięgają XIX wieku.
Pierwszy pociąg trasą Koszalin-Świelino-Bobolice (46 km) przejechał
1 lipca 1948 r. Następnie odbywał się tu przewóz osobowy oraz
towarowy, jednak z biegiem lat z powodu złych warunków
technicznych, kolejne fragmenty kolei były zamykane. Ostatecznie
Koszalińska Kolej Wąskotorowa została zamknięta 1 października
2001 r. W 2005 roku powstało Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej
Wąskotorówki, które własnymi siłami odnawia kolejne fragmenty
kolei udostępniając ją turystom. Tabory kursowały po szynach
o szerokości 750mm. Obecny rozstaw 1000mm obowiązuje od lat 50
XX wieku. Kolej Wąskotorowa kursuje na trasie Koszalin-Manowo
(12 km) i Koszalin-Rosnowo (20km). Turyści przejechać się mogą
historycznym taborem kolejowym, są to lokomotywy spalinowe,
wagony osobowe i towarowe oraz drezyny.

52. Rajd Pieszy

..:: Odznaka Turystyki Pieszej ::..

Odznaka Turystyki Pieszej jest odznaką ustanowioną i nadawaną
przez PTTK w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania
turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego
przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i
przyrody. OTP można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej odbywając wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) na terenach
nizinnych oraz niektórych terenach wyżynnych kraju. Odznaka
posiada kilka kategorii i stopni: Siedmiomilowe Buty: srebrne i złote –
odznaka dla dzieci do 10 lat, popularną, małą: brązową, srebrną
i złotą, dużą: srebrną i złotą, „Za wytrwałość w Turystyce Pieszej”
w trzech stopniach, OTP „Dla Najwytrwalszych” w trzech stopniach.

..:: Następne rajdy ::..

21 maja 2022 r.

7 maja 2022
Manowo

41. Rajd Pieszy „ZDOBYWAMY SIEDMIOMILOWE BUTY”

11 czerwca 2022 r.
XXXIII Wielodyscyplinowy Rajd
„Z WIZYTĄ U POMNIKÓW PRZYRODY”

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..
• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina
i okolic – gminy Świeszyno i Manowo.
• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka
Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego
wypoczynku po szkole i pracy.

przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne od
poniedziałku do środy w godz. 12.00-17.00). lub przelewem
na konto: 20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 BNP Paribas
Bank Polska S.A, jednocześnie należy przesłać
potwierdzenie wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl

Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl

607 353-182, 510 155-516 lub email
pozostali uczestnicy

4/4,

..:: Współorganizator ::..
•

Gmina Miasto Koszalin

..:: Kierownictwo ::..
Komendant Rajdu:
Prowadzenie trasy:
Konkurs krajoznawczy:
Konkurs sprawnościowy:
Sekretariat:
Obsługa mety:

Marcin Kruszczyński
Marcin Kruszczyński
kadra PTTK
Ewa Kubiak
Marek Kubiak
Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 07 maja 2022 r. na trasie
Chłopska Kępa – Manowo - ok. 10 km.

..:: Ramowy program ::..

członkowie PTTK
z opłaconą składką

20,00 zł

17,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

11,00 zł

8,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,
płaci 2 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden)
opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób,
np. 10+1, 20+2 !!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji
uczestnika (COVID-19). Grupy zgłaszają się na załączonej
karcie zgłoszeniowej. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

..:: Świadczenia ::..

godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina
– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.00

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy w obie strony w zależności do wariantu,
• gorący posiłek na mecie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

..:: Zgłoszenia ::..

..:: Warunki uczestnictwa ::..

godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie
godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkursy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 04.05.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz
samorealizacji imprezy. Grupy szkolne prosimy o rezerwację
telefoniczną miejsc do 04.05.2022. Zgłoszenia i wpłaty
można dokonać osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie

3.

Telefony awaryjne (poza godzinami pracy biura):

..:: Organizator ::..
•

2.

1.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu
i wyposażenia. Pamiętamy o aktualnych wymaganiach
sanitarnych.

4.

Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który
bezwzględnie w terminie do dnia 04.05.2022 r. wpisze
się na listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie
gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku
wolnych miejsc).
Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których
1 opiekun przypada na 10 uczestników. Osoby
niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na
odpowiedzialność osób dorosłych.
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

..:: Obowiązki uczestników ::..
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania
i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem
w Rajdzie.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,
• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż,
regulaminu i Kierownictwa rajdu,
• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek
umożliwiający wędrówkę w rożnych warunkach
atmosferycznych,
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez
siebie wyrządzone.

..:: Ubezpieczenie ::..
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez
ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający
wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy
ubezpieczenie obowiązuje również w czasie wolnym od
zajęć. Pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez
osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

..:: PTTK ::..

Zapraszamy do grona członków
Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Pamiętaj o opłaceniu składki członkowskiej
na rok 2022

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • oddzial@koszalin.pttk.pl

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

52. RAJD „W POSZUKIWANIU KWITNĄCEGO ŻARNOWCA”

IMPREZA:

07.05.2022

DATA:

TRASA:

X piesza
PRZEBIEG:
 rowerowa

Chłopska Kępa – Manowo

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW
1

OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:
E-MAIL:

2

OPIEKUN:

E-MAIL:

TEL:

3

OPIEKUN:

E-MAIL:

TEL:

L.P.

NAZWISKO I IMIĘ

TEL:

MIEJSCOWOŚĆ

ROK UR. / DOROSŁY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na 52. RAJD „W POSZUKIWANIU KWITNĄCEGO ŻARNOWCA”
w dniu 07 maja 2022r.
Imię i nazwisko:

Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne szczepienie, druga dawka przynajmniej
10 dni przed wydarzeniem)

TAK / NIE

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją
epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą
uczestniczyć osoby, które:
1. w ciągu ostatnich 14 dni:
a) przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b) miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c) miały kontakt z osobami z COVID-19;
d) miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e) miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności
w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19;
4. w dniu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej
(przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi zostanie wykonany
pomiar temperatury).
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do mojego udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia
niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją
epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art.
233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze
mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub
„Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu
Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, email: poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
2. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt
możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
4. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie
możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub
„Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu
Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, email: poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
1. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt
możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
3. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie
możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

