
Protokół Nr IV/19 

IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

Anna Grunau. W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, sołtysi obecni wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście wg listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:00, a zakończono o godzinie 14:30. 

  

1. Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o 

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2018 r. – przedstawiają 

goście zaproszeni tj. Komendant Powiatowy Policji w Malborku oraz Komendant Komisariatu 

Policji w Nowym Stawie. 

9. Informacja na temat przygotowania jednostek oświatowych do organizacji zajęć dla dzieci i 

młodzieży w czasie ferii zimowych – referują dyrektorzy szkół. 

10. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Lichnowy za 2018 r. 



11. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2018 r. 

12. Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w Lichnowach w 2018 

roku. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla 

radnych Rady Gminy Lichnowy oraz sołtysów.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.  

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2033. 

17. Wnioski radnych. 

18. Zapytania i wnioski sołtysów. 

19. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.  

20. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 15, więc Rada 

jest władna do podejmowania uchwał.  

Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi.  

 

Uwag nie wniesiono. 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.  

Radni w głosowaniu jawnym imiennym przyjęli jednogłośnie przy 15 głosach „za” porządek 

obrad.  



Wyniki głosowania z przyjęcia porządku obrad IV sesji Rady Gminy Lichnowy stanowią 

załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do przedstawionego protokołu są uwagi lub pytania.  

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 15 głosach „za“ protokół z 

III sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.  

Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy w 

kadencji 2018-2023 z dnia 28.12.2018 r.  stanowią załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad. 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym 

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau powiedziała, iż otrzymała 

interpelacje od Radnego Pana Wojciecha Młodzińskiego w sprawie nowo wybudowanych wind 

przy PKP w Szymankowie. Interpelacje zostały przekazane Panu Wójtowi.  

 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym 

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że na  interpelacje Pana Zbigniewa 

Rybickiego składane w grudniu. Powiedział, że Urząd Gminy otrzymał odpowiedź od Powiatu 

Malborskiego. Odpowiedź została przekazana do Pana Rybickiego, do wiadomości.  

Pan Wójt powiedział, że pismo, dotyczące interpelacji Pana Młodzińskiego zostały przekazane 

do PKP. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy zaczął od informacji dotyczącej rozpoczęcia 

budowy kanalizacji sanitarnej w Tropiszewie wykonywanej przez Centralny Wodociąg 



Żuławski. Powiedział. Następnie powiedział o tym, iż podpisywanie umów z mieszkańcami co 

do projektu Odnawialnych Źródeł Energii zostało sfinalizowane. Pan Wójt powiedział również 

o wyborach sołtysów, które obecnie są przeprowadzane. Pogratulował nowo wybranym 

sołtysom oraz dodał, że w lutym będą już wybrani wszyscy sołtysi. Pan Wójt wspomniał, że 

planuje spotkanie z przedstawicielem firmy Energa w celu omówienia kosztów wymiany 

oświetlenia w gminie. 

Ad. 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2018 r. – 

przedstawiają goście zaproszeni tj. Komendant Powiatowy Policji w Malborku oraz 

Komendant Komisariatu Policji w Nowym Stawie. 

 

insp. Michał Zapolski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku przedstawił 

sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Nowym 

Stawie. Powiedział, że w gminie Lichnowy jest bezpiecznie, gdyż przestępczość znacznie 

spadła. Znacznie wzrosła wykrywalność przestępstw. W 2018 roku w gminie Lichnowy nie 

było rozbojów, zgłoszona została jedna kradzież samochodu, cztery kradzieże z włamaniem 

oraz sześć przestępstw popełnionych przez nieletnich. Zatrzymano dwudziestu sześciu 

nietrzeźwych, kierujących pojazdami, w tym dwudziestu, kierujących rowerem. W 2018 roku 

było 131 interwencji interwencji publicznych oraz 174 interwencji domowych. Komendant 

dodał, iż policjanci są otwarci na przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami czy uczniami w 

szkole, np. w sprawie bezpiecznych ferii.  

Pan Stanisław Młodziński, Sołtys wsi Parszewo poprosił o większą ilość patroli w 

miejscowości Parszewo oraz powiedział, że trudno jest dodzwonić się do Komisariatu policji 

w Nowym Stawie. 

asp.sztab. Leszek Topór, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Stawie powiedział, że 

niestety nie zawsze policjanci dyżurujący są w komisariacie, ponieważ muszą wyjeżdżać na 

interwencje, dlatego najlepiej dzwonić wtedy pod numer 112. 

Pan Józef Maciuński, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że przystanek w Lisewie 

Malborskim często jest zajmowany przez młodzież, która go niszczy, więc  poprosił o patrole 

w tym miejscu. 

insp. Michał Zapolski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku opowiedział, że 

najlepiej dzwonić i zgłaszać sytuacje „na gorąco”, wtedy istnieje szansa, że przybędą na miejsce 



zdarzenia podczas obecności osób, które niszczą przystanek. Zgłoszeń można dokonywać 

anonimowo.  

Pan Jerzy Bednarek, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że jest zbyt mała ilość 

policjantów, którzy byliby w stanie zająć się każdą sprawą na czas. Powiedział również, że 

decyzja w sprawie likwidacji posterunku, który znajdował się w Lichnowach była złą decyzją. 

insp. Michał Zapolski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku powiedział, że przejęcie 

obowiązków z terenu gminy Lichnowy nie spowodowało zmniejszenia ilości etatów. Sprzęt, 

którym dysponuje Policja jest dobry, a zdarzenia zawsze były, są i będą. 

Pani Krystyna Kunkiel, Radna Gminy Lichnowy poprosiła o zwrócenie uwagi na 

kierujących rowerami pod wpływem alkoholu w Lichnowach, ponieważ często zajmują cały 

chodnik.  

Pan Wiktor Borawski, Radny Gminy Lichnowy zapytał o powód zmniejszenia 

przestępczości narkotykowej. 

insp. Michał Zapolski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku odpowiedział, że 

nastąpiła zmiana sposobu działania, ponieważ teraz skupia się uwagę na wykrywaniu dilerów 

narkotyków.  

asp.sztab. Leszek Topór, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Stawie powiedział, że 

pojawiła się możliwość podawania testerów narkotykowych dla kierowców, jeśli nastąpi 

podejrzenie, że kierujący może być pod wpływem narkotyków.  

insp. Michał Zapolski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku dodał, że mają pojawić 

się również testery na ślinę, których będzie można używać na drodze podczas kontroli, jeśli 

policjant stwierdzi, że kierujący dziwnie się zachowuje.  

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy zapytał, czy jest przepis, który reguluje 

jazdę rowerem po chodniku zamiast po jezdni, ponieważ wielu ludzi jeździ chodnikami. 

insp. Michał Zapolski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku odpowiedział, że tak. 

Jazda rowerem po chodniku jest dozwolona, jeśli istnieje wyznaczony pas do jazdy rowerem. 

Pan Zbigniew Rybicki, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że był radnym kiedy 

podejmowana była decyzja w sprawie likwidacji posterunku w Lichnowach i uważa, że nie była 

to zła decyzja, ponieważ obecnie Komisariat w Nowym Stawie funkcjonuje bardzo dobrze a 

wcześniej policjanta dyżurującego często nie było na miejscu. 



Pan Wojciech Młodziński, Radny Gminy Lichnowy poprosił o legitymowanie młodzieży, 

która przebywa poza domem po godzinie 22. Często jest to młodzież pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków. 

asp.sztab. Leszek Topór, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Stawie odpowiedział, 

że problem nieletnich jest dość duży, ponieważ to rodzic musi wyrazić zgodę na zbadanie 

dziecka, czy jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  

Pan Jerzy Ostrowski, Radny Gminy Lichnowy również poprosił o częstsze kontrolowanie 

młodzieży w Szymankowie, szczególnie wieczorami.  

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że również uważa, iż decyzja w 

sprawie likwidacji Posterunku Policji w Lichnowach była zasadna. Na sesjach Rady gminy były 

częste skargi. Obecnie policja jest bardzo często widziana na terenie gminy Lichnowy, a 

mieszkańcy są zadowoleni.  

Pani Stefania Osińska, Sołtys wsi Lichnowy podziękowała za interwencję i pomoc w sprawie 

bezdomnych na terenie gminy Lichnowy.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9. Informacja na temat przygotowania jednostek oświatowych do organizacji zajęć 

dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – referują dyrektorzy szkół. 

 

Pani Grażyna Jażdżewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie powiedziała, że 

zimowisko w Szkole w Szymankowie odbędzie się w drugim tygodniu ferii. Szkole udało się 

pozyskać środki finansowe od sponsorów – firmy POLHOZ i Rady Rodziców. Na zimowisko 

zapisanych jest prawie 35 uczniów, wyjazdy organizowane są do kina w Tczewie oraz muzeum 

figur woskowych i na warsztaty taneczne  w Sopocie. 

Pani Barbara Biskup, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lichnowach powiedziała, że 

zimowisko w szkole w Lichnowach odbędzie się w pierwszym tygodniu ferii, a na szkolne ferie 

szykuje się ok. 44 uczniów. Przewiduje się wyjazdy oraz organizację zajęć w szkole. 

Pan Maciej Dunajski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim powiedział, 

że w szkole w Lisewie Malborskim zimowisko również odbędzie się w pierwszym tygodniu 

ferii. Szkoła przewiduje udział 43 uczniów. Przewiduje się ciepły posiłek dla uczniów oraz 

wyjazd na lodowisko, zajęcia teatralne i koszykówki.  



 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau podziękowała Dyrekcji szkół 

oraz przedstawicielom Policji i udzieliła głosu Pani Waldemarowi Lamkowskiemu, 

Wicestaroście Powiatu Malborskiego. 

Pan Waldemar Lamkowski, Wicestarosta Powiatu Malborskiego pogratulował radnym 

wyboru do Rady Gminy Lichnowy. Powiedział, że priorytetem są dla niego remonty dróg 

powiatowych i mostów w gminie Lichnowy, gdyż chciałby dostosować się do tego w tej 

kadencji. W 2019 roku planowana jest inwestycja budowy chodnika, w celu połączenia Lisewa 

z Lisewem V. Pan Wicestarosta powiedział również o planowanym remoncie basenu w 

Malborku oraz rozbudowie bazy rekreacyjno-sportowej w szkole specjalnej oraz ośrodku 

pomocy społecznej dla osób starszych. Planowana jest również rozbudowa i remont szpitala w 

Malborku oraz poszerzanie bazy i zaplecza szkolnictwa zawodowego. Pan Wicestarosta 

poruszył również sprawę przejęcia byłego posterunku policji w Lichnowach przez Gminę 

Lichnowy. Powiedział, iż Starostwo Powiatowe w Malborku wystąpiło do Wojewody 

Pomorskiego w tej sprawie, przedstawiając stanowisko swoje oraz Gminy Lichnowy. 

Wojewoda w swojej odpowiedzi poruszył temat wykonania operatu szacunkowego wyceny 

nieruchomości i podziału działki, na której znajduje się posterunek. 

 

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy zapytał, co powiat robi w sprawie 

odkrzaczania pasów dróg powiatowych w gminie Lichnowy. Odrosty drzew uniemożliwiają 

przejazd samochodów i stwarzają niebezpieczeństwo. 

Pan Waldemar Lamkowski, Wicestarosta Powiatu Malborskiego odpowiedział, że Zarząd 

Dróg Powiatowych został zlikwidowany, a na jego miejsce został utworzony wydział w 

Starostwie, który przejął jego obowiązki. Pan Wicestarosta poprosił o podanie odcinków dróg, 

które wymagają odkrzaczenia. 

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że są to całe długości odcinków 

na ternie gminy. Dodał, że po wycince gałęzie zostają nieuprzątnięte i pozostawione w rowach.  

Pani Anna Grunau, Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że konary drzew 

również powinny zostać zabrane, ponieważ pozostawione stwarzają niebezpieczeństwo. 

Pani Jadwiga Liedtke, Radna Gminy Lichnowy powiedziała, że droga do miejscowości 

Boręty jest w bardzo złym stanie, po zimie pojawiło się mnóstwo dziur. Dodała również, że na 

końcu wsi nie ma chodnika pomimo, że jest tam droga powiatowa. 



Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że na terenie gminy potrzebny jest 

przegląd całego drzewostanu co do dróg powiatowych. Na drodze z miejscowości Dąbrowa 

należy usunąć drzewa pozostawione w pasach drogowych. Powiedział, że priorytetem jest 

połączenie Lisewa V z Lisewem Malborskim. Co do chodnika w Tropiszewie – powiedział, że 

dokumentacja jest wykonana,  a inwestycja jest planowana.  

Pan Wojciech Młodziński, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że bardzo potrzebne jest 

oświetlenie w miejscowości Szymankowo na wiadukcie.  

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy zaprosił Pana Wicestarostę na coroczny 

objazd dróg w gminie Lichnowy. Powiedział, że jest przeciwny dofinansowywaniu remontów 

dróg powiatowych przez gminę Lichnowy.  

Pan Roman Szafran, Radny Gminy Lichnowy powiedział o zapadniętej skarpie po ulewach 

w miejscowości Parszewo. 

 

Ad. 10. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Lichnowy za 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 29.01.2019 r. i zostaje przyjęty przez aklamację.  

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 11. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 29.01.2019 r.  i zostaje przyjęty przez aklamację.  

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

12. Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w Lichnowach w 

2018 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 29.01.2019 r.  i zostaje przyjęty przez aklamację.  

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 



 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy udzieliła głosu Panu Józefowi Maciuńskiemu– 

Przewodniczącemu Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy. 

Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy – Pan Józef 

Maciuński powiedział, że wszystkie projekty uchwał objęte porządkiem zostały zaopiniowane 

pozytywnie na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 29 stycznia 2019 r. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży 

dla radnych Rady Gminy Lichnowy oraz sołtysów.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 12 głosach „za” uchwałę zmieniającą nr 

IV/32/2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady 

Gminy Lichnowy oraz sołtysów. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 12 głosach „za” uchwałę nr IV/33/2019 z 

dnia 29.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 



grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 12 głosach „za” uchwałę nr IV/34/2019 z 

dnia 29.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 

15 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2033. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 12 głosach „za” uchwałę zmieniającą nr 

IV/35/2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019-2033. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania 

stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 17. Wnioski radnych. 

Brak.  

Ad. 18. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak. 



Ad. 19. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak. 

Ad 20. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy dnia 29 stycznia 2019 r.   

  

  

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy:  

Magdalena Grabowska                                                        Anna Grunau  

  

  

  

  

  


