STATUT FUNDACJI BRAMA EPOK
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Brama Epok, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Joannę Kalenik, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej w Brodnicy przez notariusza Aleksandrę Truścińską dnia
1.02.2019 roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest wieś Szczuka w gminie Brodnica, w województwie kujawsko pomorskim.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i posługiwać się
tłumaczeniem nazwy.
6. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej. Fundacja ma charakter apolityczny i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
7. Działalność Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zgodności z
przepisami prawa miejscowego.
8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
9. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. Do prowadzenia swych
spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace
zlecone, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych formacji
społecznych.
10. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych,
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu
społeczności.
11. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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§4
Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Brama Epok (wskazującą jej nazwę i siedzibę).
Fundacja może używać znaków graficznych, logotypów.
§5
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności w dziedzinie:
- kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego;
- nauki, oświaty, wychowania i wypoczynku;
- ochrony i promocji rzemiosł dawnych i ginących zawodów;
- turystyki i promocji lokalnych produktów turystycznych;
- ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych;
- ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego.
2. Rekonstrukcja wydarzeń związanych z historią, poprzez organizację wydarzeń o
charakterze rekonstrukcji historycznej oraz o charakterze artystycznym i
historycznym.
3. Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących rodziny, dzieci (również
przebywające w pieczy zastępczej i innych formach wsparcia), osoby
niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, grupy i osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym (przez promocję zatrudnienia oraz aktywizację
zawodową).
4. Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych regionu, a
także pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury regionalnej,
poprzez kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców i
postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego.
5. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i agroturystyki w tym działania na
rzecz promocji i ochrony zdrowia, tradycyjnego sposobu żywienia, promocji dawnych
odmian, ras i upraw.
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz tolerancji i rozwoju wspólnot, przy jednoczesnym
pielęgnowaniu polskości.
7. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
8. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych, działania
charytatywne.
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, wspieranie inicjatyw
mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i innych
uzależnień.
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§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, spektakli teatralnych, jak
również turniejów i jarmarków historycznych i rzemieślniczych,
2. Organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, sesji
naukowych.
3. Prowadzanie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie „Żywych Lekcji Historii”, szkół i
turniejów rycerskich, warsztatów rzemiosł dawnych i innych objętych celami
Fundacji, organizacja wycieczek i wypoczynku,
4. Organizację szkół, szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, wizyt studyjnych,
konferencji i wykładów w dziedzinach objętych celami Fundacji,
5. Gromadzenie bibliografii i wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności
statutowej fundacji,
6. Fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program Fundacji oraz
nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie,
7. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą,
8. Działalność wydawniczą i promocyjną,
9. Tworzenie i obsługa portali internetowych,
10. Tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych,
11. Organizacja kolonii i obozów wypoczynkowo - rehabilitacyjnych dla dzieci i
młodzieży,
12. Organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę z
patologiami społecznymi i uzależnieniami,
13. Organizowanie działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych, w tym
likwidacja barier komunikacyjnych,
14. Organizowanie kampanii i akcji społecznych na rzecz zdrowego odżywiania.
15. Współudział w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi,
16. Działania na rzecz ochrony zabytków pochodzenia antropogenicznego oraz
przyrodniczego:
17. Wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań proekologicznych,
18. Współpracę ze środowiskami: leśnym i łowieckim w zakresie ochrony przyrody i
popularyzowania tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej,
19. Współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich
szczebli, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi
zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, aplikowanie o fundusze.
20. Organizowanie i stwarzanie warunków do współpracy krajowej i międzynarodowej
w zakresie idei odtwarzania historii i rzemiosł dawnych.
21. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa specjalistycznego.
§8
Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność statutową.
§9
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową.
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§10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI
§11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc
złotych), a także środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w trakcie jej działania.
§12
Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. Członkowie Rady
Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania
materialne Fundacji.
§13
Środki finansowe Fundacji pochodzą miedzy innymi z :
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych,
5. dochodów z majątku fundacji ruchomego i nieruchomego,
6. odsetek bankowych,
7. innych działań prawem dopuszczalnych,
8. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
9. wpłat 1% podatku od podatników,
§14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§15
Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych na lokatach bankowych oraz spółkach i papierach wartościowych
§16
Sposób reprezentacji
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1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
- jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 5000 zł
(słownie pięć tysięcy złotych),
- dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty
5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych),
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji, w tym do zawierania umów o pracę z członkami zarządu.
3. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie
Fundacji wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
§17
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi.
§18
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie roczne winno zostać sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i
zatwierdzone przez Zarząd.
3. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.
4. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody
uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów.
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5. Środki majątkowe Fundacji będą lokowane na rachunkach bankowych i zostaną
przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Fundacji,

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
Organami Fundacji są:

§19

1. Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany Zarządem.
2. Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana Radą.

Nie można łączyć funkcji członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
§20
1. Fundator powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu.
2. Fundator podejmuje uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie, przekształcenia,
połączenia oraz likwidacji Fundacji.
3. Fundator ustala zasady zatrudnienia i wynagradzania dla pracowników biura Fundacji
oraz członków Zarządu. Fundator może być również Prezesem Fundacji, bądź członkiem
zarządu.
§21
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków i jest wybierana na 6-letnią kadencję.
3. Fundator powołuje członków pierwszego składu Rady. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją za zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
7. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1. złożenia rezygnacji;
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2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Rady;
3. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
4. nienależytego wypełniania funkcji członka;
5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
- osoba pozostająca z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
- Likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz
zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny
pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§22
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
e) kontrolowanie realizacji programów działania Fundacji.
1. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w
posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru. W uzasadnionych przypadkach mogą
otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut
nie stanowi inaczej, pod warunkiem zawiadomienia, w formie pisemnej lub
elektronicznej, wszystkich członków Rady Fundacji o posiedzeniu Rady Fundacji,
wysłanym co najmniej 3 dni robocze przed posiedzeniem Rady Fundacji. W
zawiadomieniu oznaczyć należy co najmniej: dzień, godzinę, miejsce zebrania oraz
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać treść
proponowanych zmian.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
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4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniona przez niego
osoba.
5. Przewodniczący Rady zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek 1/3 członków
Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
7. W posiedzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
§23
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych na 6-letnią kadencję.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszelkich
spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.
5. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu Fundacji, który kieruje jego działalnością.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z członków
Zarządu.
7. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę
Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
9. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji.
10. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora, następuje w przypadku
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c) utracenia zdolności wykonywania swoich obowiązków z przyczyn zdrowotnych , co
stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
d) popełnienie przestępstwa umyślne ściganego z oskarżenia publicznego lub
przestępstwa skarbowego, a akt oskarżenia został skierowany do sądu,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
f) wyrządzenia Fundacji znacznej szkody majątkowej ze swojej winy, co uznał lub
stwierdza orzeczenie sądu,
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
11. Obsługa organizacyjna organów Fundacji należy do Biura Fundacji.
12. Biuro Fundacji składa się z wolontariuszy oraz pracowników Fundacji zatrudnionych w
Fundacji.
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13. Fundacja może zatrudniać na podstawie odrębnych umów doradców i ekspertów z
określonej dziedziny niezbędnych dla funkcjonowania i realizacji celów statutowych
Fundacji.
14. Do obowiązków Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) zarządzanie majątkiem Fundacji,
b) planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji,
c) propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad
działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji,
d) przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn,
e) planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych
Fundacji,
f) opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania
finansowego za rok ubiegły,
g) opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,
h) składanie Fundatorowi i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawozdań z
działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych
zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji,
i) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian w statucie,

przekształcenia, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
j) podejmowanie uchwały o rodzajach prowadzonych działalności.

§24
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania dla członków Zarządu określa Fundator.
3. Wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Biura jest wypłacane z
wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez
Fundatora i jest ograniczone ustalonymi limitami.
§25
Zmiana statutu
1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek

Fundatora.
2. Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez Zarząd.

9

§26
Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w porozumieniu z
Fundatorem, po czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może
nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W
przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną
przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków
połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem
połączenia jest Zarząd na wniosek Fundatora.
4. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby
się zmienić cele Fundacji.

§27
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu lub wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Sposób przeprowadzenia likwidacji określa jej ostatni Prezes Zarządu, który powinien
wskazać Likwidatora w celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
4. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokajania zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
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g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru,
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego
5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innej organizacji
pozarządowej nie nastawionej na zysk o podobnych celach, z przeznaczeniem na
wykorzystanie ich w celach zgodnych z celami Fundacji.
§28
Postanowienia końcowe
1. Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6

kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. Z dnia 1991 r. Nr46, poz. 203) wraz z późniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w

Toruniu.

11

