
SPRAWOZDANIE 

ZE SPOTKANIA RADY REGIONU BAŁTYCKIEGO AA W DNIU 21.08.2022 R. 

W GDYNI 

 

       Spotkanie rozpoczął rzecznik Rady Regionu Bałtyckiego Jacek C. Na wstępie 

odczytał Preambułę AA.  Następnie  przedstawił  program spotkania. Plan został 

zaakceptowany. Po przedstawieniu się obecnych na spotkaniu rozpoczęliśmy 

realizację poszczególnych punktów. 

Pkt. 3 PYTANIA DO SPRAWOZDANIA  ZE SPOTKANIA RRB  W M-CU MAJU 2022R. 

          Nie było żadnych pytań czy uwag do sprawozdania. 

Pkt. 4  WARSZTAT  NA TEMAT PROGRAMU AA POPROWADZIŁ  TADEUSZ Z GDYNI. 

         Na wstępie mówił o nierozgraniczaniu programu AA na programy 12 kroków, 

12 tradycji i  12 koncepcji. Należy wszystko traktować jako całość  nazywając  

PROGRAMEM  AA. Następnie podzielił się swoim doświadczeniem w stosowaniu 12 

koncepcji w życiu wspólnoty AA wszystkich szczeblach. 

Pkt. 5  PYTANIA  DO TADEUSZA  DOTYCZĄCE WARSZTATU 

          Pytania dotyczyły stosowania 12 koncepcji  na wszystkich poziomach 

wspólnoty. Tadeusz udzielił na wszystkie pytania wyczerpujących odpowiedzi. 

Pkt. 6  SPRAWOZDANIE  DELEGATA  NA 50 KSK  Z KOMISJI LITERAURY I PUBLIKACJI 

           Lubek – komisja literatury i publikacji   

SPRAWOZDANIE Z KSK AA W SZCZYRKU, Lubomir, delegat z Regionu Bałtyckiego AA. 

Przed konferencją w Szczyrku, Komisja Literatury i Publikacji (KLiP) spotykała się na 

platformie ZOOM, a informacje i materiały wymienialiśmy pocztą mailową. 

Współpraca z wydawnictwem AA polegała m.in. na uzgadnianiu treści i wybieraniu 

propozycji nowych okładek. W Biblioteczce Zdroju  szatę graficzną zmieniły "Grzech 

czy choroba" oraz "Już po drugiej stronie muru". Zajmowaliśmy się również 

zbieraniem historii osobistych pracowników oświaty do ewentualnego 

wykorzystania w przyszłości. 



 

Jako delegat z Regionu Bałtyckiego AA, miałem do tej pory możliwość udziału w 

dwóch Konferencjach Służby Krajowej AA. W ubiegłym roku spotkaliśmy się online, 

w bieżącym na żywo. Potwierdziło się, że bezpośrednie rozmowy, wymiana 

doświadczeń i spotkanie z drugim alkoholikiem jest najlepszą formą niesienia 

posłania AA. 

Przede wszystkim poznałem osobiście przyjaciół z komisji, których dotąd miałem 

możność widzenia jedynie na platformie ZOOM, jak również delegatów z 

poszczególnych Regionów, powierników oraz gości wspólnoty AA z zagranicy. 

W wyniku prac plenarnych Konferencji, treść Rekomendacji nr 1 została poprawiona 

i zaakceptowana: po zmianie szaty graficznej okładki, ulotka zostanie 

wydrukowana. 

Rekomendacja nr 2 nt. ulotki "Słowo Bóg" wróci do dalszych prac redakcyjnych z 

powodu nieścisłości w tłumaczeniu. Rekomendacja nr 3: forma elektroniczna 

literatury AA została przyjęta w głosowaniu przez Konferencję. 

Komisja Literatury i Publikacji wylosowała pytania nr 1, 4, 8.  Odpowiedzi 

zaproponowane przez komisję zostały zaakceptowane po małej modyfikacji przez 

delegatów. 

Konferencja Służby Krajowej AA odpowiedziała na pytania wspólnoty, pytanie nr 3 

nie uzyskało odpowiedzi konferencji. 

Wybrane zostało  hasło następnej konferencji: "Jedność i różnorodność siłą AA". 

W wyborach wewnątrz komisji wybrano nowego przewodniczącego. Został nim 

Paweł z Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 

Na zastępcę przewodniczacego wybrano Wojtka z Regionu Warta. 

Sekretarzem został Paweł z Regionu Europa. 

W czasie prac Komisji Literatury i Publikacji  wysłuchaliśmy próbkę czytania 

fragmentu 5. rozdziału Wielkiej Księgi do przygotowywanego audiobooka: opinie 

słuchających były pozytywne. 



Konferencja zaakceptowała nowych powierników klasy B: Beata z Regionu Łódz, 

Radek z Regionu Zachodnio-Pomorskiego, Krzysztof z Regionu Bałtyckiego. 

Wybrano nową redaktor "Wieści", Alicję. 

Po Konferencji, KLiP pracuje głównie nad organizacją Ogólnopolskich Warsztatów 

Kolporterów i Literatury AA wspólnie z Regionem Lublin. 

Warsztaty odbędą się w Krasnobrodzie w dniach 18-20 listopada 2022 roku. 

Serdecznie zapraszamy. 

Jacek K.- delegat na KSK komisja org. kończący służbę  podziękował wszystkim za 

zaufanie oraz zaznaczył, że priorytetem dla niego jest cierpiący alkoholik i jedność 

we wspólnocie AA. Stwierdził również, że służba jest elementem zdrowienia i 

zachęcał żeby nie stronić od jej podejmowania. 

Pkt.7 PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW DO RADY REGIONU BAŁTYCKIEGO AA NA 

ZGROMADZENIE WYBORCZE  W DNIU 20.11.2022 R. 

-na służbę rzecznika zaproponowano Marię z Intergrupy Zatoka. Maria stwierdziła, 

że musi to przemyśleć. 

-na służbę skarbnika kandydatkami są Maria z Zatoki oraz Kasia z Żuław 

-na służbę łącznika ds. internetu kandyduje Tomasz z Intergrupy Gdańskiej 

-na służbę sekretarza kandydatem jest Waldek z Intergrupy Żuławy                                            

Podczas dyskusji poproszono o wskazywanie kolejnych kandydatur do pełnienia 

służby. Podniesiono sprawę zmiany w Wytycznych , która pozwoliłaby wybierać 

służebnych spoza reprezentantów Intergrup. Stwierdzono, że lepiej nie zmieniać 

niczego, ponieważ tylko sobie zaszkodzimy.                                                                                       

Jacek K. zaproponował do służby skarbnika RRB Kasię reprezentantkę  Inergrupy 

Kaszubskiej. Kasia nie wyraziła zgody.                                                                                                                     

Ela S. zgłosiła kandydaturę Elżbiety B.z Intergrupy Żuławy do służby rzecznika RRB. 

Elżbieta nie wyraziła zgody.                                                                                                                    

Na pytanie czy jeżeli ktoś pełni służbę reprezentanta 1 rok, to służba wydłużona jest 

na następny rok po Zgromadzeniu Wyborczym RRB, udzielono odpowiedzi, że 

wszystkie służby RRB oprócz delegatów na KSK  kończą swoją kadencję na XXV, 

XXVII, XXIX itd.  Zgromadzeniu Wyborczym RRB.  Podkreślono, że decydując się na 

służbę reprezentanta Intergrupy powinniśmy mieć świadomość, że jesteśmy 



naturalnymi  kandydatami do służb Rady Regionu Bałtyckiego AA. Jacek K. 

zaznaczył, że na tym między innymi polega odpowiedzialność. 

Pkt. 8 DELEGACI NA KSK DO KOMISJI INFORMACJI PUBLICZNEJ Z REGIONU                

BAŁTYCKIEGO AA 

-kandydatami  są: Jacek C. obecny rzecznik RRB oraz Tadeusz R. obecnie sekretarz 

RRB 

Pkt. 9 DOTYCZY  KOMUNIKATORA REGIONALNEGO 

Marian łącznik ds. internetu RRB stwierdził, że kończy się umowa na korzystanie z 

komunikatora Fresh Mail. Cena nieznacznie wzrosła i trzeba podjąć decyzje, czy 

pozostajemy przy Fresh Mailu czy zmieniamy.                                                                                   

Tomek z Intergrupy Gdańskiej zaproponował  komunikator Main Chimp . Cena jest 

niewiele mniejsza, lecz jest jego zdaniem prostszy w obsłudze. Jedynym 

mankamentem jest obsługa wyłącznie w języku angielskim. Po krótkiej dyskusji  

postanowiono przeprowadzić głosowanie. Pytanie brzmiało. Kto jest za 

pozostaniem przy komunikatorze Fresh  Mail. Uprawnionych do głosowania było 15 

osób. Wymagana większość była za pozostanie  przy Fresh Mailu. 

Pkt.10 WNIOSKI I PYTANIA NA ZGROMADZENIE WYBORCZE  REGIONU BAŁTYCIEGO  

Wnioski i pytania proszę kierować do sekretarza RRB Tadeusza do dnia 23.10.2022r.        

na adres mary-tadek@wp.pl  

Pkt. 11 GŁOS DLA REPREZENTANTÓW INTERGRUP 

TOMASZ INTERGRUPA GDAŃSKA 

Intergrupa Gdańska spotkała w czerwcu, lipcu i sierpniu: 

– w spotkaniu uczestniczy 12 do 17 grup 

- przed  spotkaniami odbywają się godzinne warsztaty 

- brakuje chętnych do służby kolportera i rzecznika 

- kończy się służba łącznika i reprezentantów w Radzie Regionu 

- jest nowy łącznik ds ZK 

- powołaliśmy służbę koordynatora PIK i G12 

- Skarbnik Intergrupy przelał 500 zł na 50 lecie AA w Polsce 

 

NIESIENIE POSŁANIA w IG Gdańskiej: 

mailto:mary-tadek@wp.pl


 

- dwa razy w miesiącu spotykamy się w Ośrodku Terapii w Osowie 

- spotykamy się w WOTU na Zakopiańskiej 

- organizujemy mityngi w ZK PRZERÓBKA - 2 razy w tygodniu 

- spotykamy się z grupami terapeutycznymi w ZK PRZERÓBKA 

- trwają rozmowy z Aresztem Śledczym na Kurkowej 

- od początku roku 430 szukało pomocy 

- korzystamy z trzech kanałów dostępu dla potrzebujących: telefon dyżurny, mail i 

formularz na stronie 

KASIA  INTERGRUPA KOCIEWIE 

Intergrupa Kociewie: 

- od ostatniego spotkania Rady Regionu spotkała się 2 razy: 21.05.2022 oraz 

18.06.2022 

- został uruchomiony intergrupowy numer telefonu G12 (tel. 797 609 222) 

- został wybrany Koordynator G12 w Intergupie - Krzysztof z Tczewa 

- od uruchomienia do 20.08.2022 było 7 próśb kontaktu 

- zostało wydrukowane 6 tysięcy sztuk wizytówek - po 2 tysiące na okręgi Chojnice, 

Starogard Gdański oraz Tczew 

- jedna z grup zgłosiłą na czerwcowym spotkaniu pytania do służebnych intergrupy 

dotyczące jej funkcjonowania 

- na spotkaniach intergupy uczestniczy kilkanaście grup 

- wszystkie podstawowe służby są obsadzone, brakuje cieni służebnych oraz 1 

reprezentanta 

- grupy niosą posłanie do ośrodka Opus w Chojnicach, Borowika Jerzmionki 

(prywatny), detoksu Debrzno, terapii uzależnień w Piecewie, szpitala w Kocborowie, 

przychodni uzależnień w Starogardzie Gdańskiem oraz Aresztu Śledczego w 

Chojnicach 



- wstępnie będzie możliwość ponownego uruchomienia mitingów w Areszcie 

Śledczym w Starogardzie Gdańskim od września 

- 13 września odbędzie się spotkanie informacyjne dla terapeutów w Przychodni 

Uzależnień w Starogardzie Gdańskim 

- najbliższe spotkanie intergupy odbędzie się 24 września na grupie Fenix w 

Tczewie. 

KASIA  INTERGRUPA KASZUBSKA 

Na ostatnim spotkaniu powołano służbę Koordynatora Niesienia posłania do ZK i AŚ            

Został nim Buli ze Słupska. Obsadzono służbę kolportera. Został nim Jacek z 

Kębłowa. W intergrupie jest 28 grup. 

Niesiemy posłanie do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, Szpitala w 

Wejherowie, Zakładu Karnego w Ustce, GOPS-u w Nowej Wsi oraz na Policję i do 

Straży Miejskiej. Następne spotkanie Intergrupy 18.09.2022r. 

MARIA INTERGRUPA ZATOKA 

1.INTERGRUPA ZATOKA SPOTKAŁA SIĘ 25.06.22 I 30.07.22  , SPOTKANIE 

ROZPOCZPOCZĘŁY WARSZTATY LITERATURY KTÓRE PRZEPROWADZIŁ MIREK – 

KOLPORTER INTERGRUPY 

2.SPOTKANIE PRZEPROWADZONE BYŁO W FORMIE HYBRYDOWEJ – NA ŻYWO I 

POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM 

3.W SKŁAD INTERGRUPY WCHODZI 28 GRUP PLUS JEDNA GRUPA ONLINE , 

NAJCZĘSTSZY PROBLEM TO BRAK SŁUŻB 

4.NIESIEMY POSŁANIE DO OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH W REWIE, TUPADŁACH I 

SMAŻYNIE 

5. GRUPY PONADTO DOSTARCZAJĄ ULOTKI I MATERIAŁY AA DO PRZYCHODNI , 

APTEK, OPITU NA REJA W GDYNI ITP. 

6.DZIAŁA GRUPA I TELEFON G-12 ,OSTATNIO DZWONIŁ 12 RAZY 

7.NIESIMY OD SIERPNIA POSŁANIE DO ZK WEJHEROWO -W CO DRUGĄ SOBOTĘ 

MIESIĄCA 



8.W SIERPNIU RUSZYŁA KAMPANIA INFORMACYJNA W FORMIE PLAKATOW W 

AUTOBUSACH , TROJLEJBUSACH ZKM GDYNIA ODNOŚNIE POMOCY AA DLA OSÓB Z 

PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

9. INTERGRUPA ZATWIERDZIŁA WNIOSEK DOTYCZĄCY PLANU URODZINOWEGO DLA 

GRUP OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ POWSTANIA 

10.ZOSTAŁ POWOŁANY ZESPÓŁ DOPRAC NAD AKTUALIZACJI KARTY INTERGRUPY 

11.FORMUJE SIĘ TEŻ ZESPÓŁ DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ 

12.INTERGRUPA ZAPRASZA NA WARSZTATY TRADYCJI V-VIII (KONTYNUACJA 

WARSZTATÓW KTÓRE ODBYŁY SIĘ 19.03 22) KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W GDYNI 

1.10.2022 UL.MIKOŁAJA 1 W SALCE NR 5 ,  GODZ 10-14 

13.NASTĘPNE SPOTANIE INETERGRUPY 24.09.22 

WALDEK INTERGRUPA ŻUŁAWY 

W Intergrupie są 34 grupy. Sytuacja w grupach wygląda różnie.  Niesiemy posłanie 

do Domu dla bezdomnych w Rucewie, do ZK Braniewo, ZK Sztum, AŚ Elbląg. Z ZK 

Kwidzyń oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kwidzynie trwają 

rozmowy na temat niesienia posłania. 

Pkt. 12 GŁOS DLA SŁUŻB RADY REGIONU BAŁTYCKIEGO AA 

-Tadeusz sekretarz RRB prosił o przesyłanie sprawozdań z Intergrup oraz od 

delegatów na KSK na adres mailowy, który ma nadzieje, że jest znany, lecz dla 

przypomnienia podaje mary-tadek@wp.pl  

Ela skarbnik Rady Regionu Bałtyckiego AA przedstawiła raport za ostatnie półrocze. 

Ponowiła prośbę do skarbników lub reprezentantów intergrup o wpłacanie 

gotówki. Poprosiła o zwiększenie posiadanej przez nią gotówki w portfelu do stanu 

2000 zł.  

Marian łącznik ds. internetu stwierdził, że poza sprawą komunikatora, która została 

załatwiona nie ma więcej żadnych spraw. 

Jacek C. rzecznik Rady Regionu Bałtyckiego AA prosił reprezentantów Intergrup, 

żeby ze swoich intergrup wybrali po 1 osobie do komisji liczenia głosów na 

Zgromadzeniu Wyborczym Regionu Bałtyckiego AA. Prosił, żeby to uczynić do 
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23.10.2022 r. Prosił również o wnikliwe zapoznanie się z Wytycznymi na 

Zgromadzenie Wyborcze RRB. Podał, że Warsztaty mandatariuszy i reprezentantów 

odbędą się w Gdyni  ul. Kartuska 20B dnia 17.09.2022r. 

Pkt. 13 GŁOS DLA DELEGATÓW NA KSK 

MAŁGOSIA  DELEGAT KOMISJA ORGANIZACYJNA 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKAŃ KOMISJI ORGANIZACYJNEJ KSK 

 

1. Komisja spotyka się na platforme zoom cyklicznie w środy co dwa – trzy 

tygodnie. 

2. Omawiane są tematy bieżące dotyczące przygotowań do 51 Konferencji KSK. 

3. Rozwiązujemy również sprawy dotyczące najbliższych wydarzeń, np. 

Warsztaty on – line dla delegatów dotyczace konsultacji pytań napływających do 51 

KSK, pozyskiwanie odpowiedzi i udział w nich delegatów jako spikerów, w jedym z 

paneli. 

4. Powstało wokół tego tematu nieporozumienie na szczeblu naszego regionu, 

które chciałabym przedstawić, a mianowicie: 

5. Jako delegat Regionu Bałtyckiego AA zgłosiłam do tego panelu jako spikera 

byłego delegata i obecnego zastępcę powiernika Jacka K. , następnie na najbliższym 

spotkaniu roboczym Regionu, które odbyło się 6 lipca na platformie zoom, 

przekazałam taką informację z prośbą o uwagi, nikt  nie wniósł żadnych zastrzeżeń, 

po czym prowadzący kolejne spotkanie przewodniczący komisji organiacyjnej 

przekazał informację, że w trakcie posiedzenia zespołu ds. Przygotowania 51 KSK 

powiernik Krzysztof G. wyraził sprzeciw i wskazał  inną osobę. Do dzisiaj nie wiem 

kto to jest.    

6. Dyskutowaliśmy o formie i terminie ogólnopolskich warsztatów dla 

delegatów, które mają odbyć się w realu, taki wniosek został zaakceptowany na 50 

KSK. 

7. Prowadzimy rozmowy ponieważ pojawiają się głosy o braku zasadności ich 

odbywania się w związku z propozycją Rady Powierników o zorganizowaniu 



czterech warsztatów dla delegatów w formie on – line w terminie do kwietnia 2023 

roku.     

8. Jako komisja organizacyjna proponujemy organizację tych warsztatów w tym 

samym terminie i miejscu jak ogólnopolskie warsztaty rzeczników tj. 4 – 6 listopada 

Krasnobród. Nie ma problemów logistycznych, miejsce jest przygotowane na dużo 

większą ilość uczestnikow. Koszt 300,00 zł   

9. Jako jeden z tematów do omówienia przygotowanie się do inwentury KSK, 

np. poprzez wyłonienie zespołu spośród wszystkich czterech komisji, wypracowanie 

pytań. 

10. Powrócił temat ujednolicenia wzoru ulotki dla wydarzeń ogólnopolskich 

syngowanych przez BSK, próbujemy wypracować projekt, być może przedstawiony 

zostanie w formie rekomendacji do 51 KSK. 

11. Prośba skierowanna przez zespół przygotowujący zlot 50 – lecia AA w 

Poznaniu w 2024 rok , aby każdy region przygotował po kilka tematów w zakresie 

12 Kroków i Tradycji, adekwatnie do przypisanego numeru, np. Bałtycji Krok 3 i 

Tradycja 3.     

JACEK H. DELEGAT KOMISJA INF. PUBL. 

Serdecznie proszę w swoim imieniu jak pozostałych delegatów o jak najszybsze 

przekazywanie  do naszego łącznika terminów spotkań poszczególnych intergrup, 

ułatwi to nam planowanie wyjazdów na spotkania.  

Regularnie uczestniczę w spotkaniach Komisji Informacji Publicznej, jestem też 

członkiem zespołu przygotowującego ogólnopolskie warsztaty Informacji publicznej 

które odbędą się w dniach 8-10 X w Łazach, na które serdecznie zapraszam. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z powierniczym zespołem d. s. Informacji Publicznej i 

Współpracy z innymi spoza AA, obecnie konsultujemy procedurę wydawnicza 

elektronicznej wersji Biuletynu Informacji Publicznej, mam nadzieję że wkrótce 

zostanie rozesłany newsletterem SK. Serdecznie zachęcam do zbierania informacji 

na temat działania poszczególnych grup w sferze IP, redagowania krótkich notatek i 

wysyłania ich na adres  kip@aa.org.pl.  

Terminy większości wydarzeń dostępne są na 

stronie https://fundacja.aa.org.pl/kalendarz.php.  

mailto:kip@aa.org.pl
https://fundacja.aa.org.pl/kalendarz.php


Do końca zbliżają się prace nad Przewodnikiem Informacji Publicznej a trwają nad 

Przewodnikiem Dostępności do AA, obie pozycje pod https://aa24.pl/pl/do-

pobrania zakładka 

,, do konsultacji " 

Wielkimi krokami zbliżają się obchody 50-lecia AA w Polsce, które odbędą się w 

Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2024 roku. 

Kasia delegat na KSK komisja finansowa 

22.06 odbyło się spotkanie komisji finansowej rozmawialiśmy na temat warsztatów 

VII tradycji które odbędą się w Łazach 14-16 października.Padla propozycja aby w 

zespole przygotowującym 51 KSK brał udział również z-ca przewodniczącego 

komisji.20.07 odbyło się kolejne spotkanie KF  na platformie zoom tematem 

spotkania było jak poprawić finanse grupy,intergrupy, delegaci wymieniali się 

doświadczeniami. 

Pkt. 14 GŁOS DLA POWIERNIKA  

Na spotkaniu nie było powiernika klasy B Krzysztofa G.  

Pkt. 15  SPRAWY BIEŻĄCE 

Ela skarbnik zaproponowała, żeby się zastanowić jaką kwotę  wysłać na organizację 

50 lecia AA w Polsce. Jacek H. przypomniał o upływającym terminie zadawania 

pytań na 51 KSK. Została poruszona sprawa spisu mitingów. Stwierdzono, że sprawę  

tę poruszymy na spotkaniu na platformie ZOOM dnia 07.09.2022r. o godz. 20.00                    

Jacek L. przedstawił plan warsztatów łączników internetowych i dyżurnych on-line.  

Jacek K. przypomniał, że do komisji liczenia głosów nie mogą być wybierane osoby, 

które kandydują do służb oraz mają prawo głosu na Zgromadzeniu Wyborczym. 

Przystąpiliśmy do głosowania nad następującymi wnioskami: 

Wniosek 1 Czy zgadzamy się na zwiększenie kwoty w portfelu skarbnika do kwoty 

2000 zł ? W głosowaniu wniosek wymaganą większością głosów został 

zaakceptowany. 

Wniosek 2 Czy na organizację 50-lecia AA w Polsce wpłacamy kwotę 2000 zł?  W 

głosowaniu wniosek uzyskał wymaganą większość głosów. 

https://aa24.pl/pl/do-pobrania
https://aa24.pl/pl/do-pobrania


Wniosek 3 Czy Region Bałtycki pokryje koszty pobytu 2 profesjonalistów na 

Warsztatach Inf. Publ. w Łazach w kwocie 530 zł. W głosowaniu wymagana 

większość głosów była za pokryciem kosztów pobytu tych osób na w/w warszatach. 

Następne spotkanie Rady Regionu Bałtyckiego AA odbędzie się 23.10.2022r. w 

Gdyni ul. Kartuska  20b 

Jacek C. rzecznik RRB zakończył spotkanie  i wspólnie powiedzieliśmy Deklarację 

Odpowiedzialności. 

Sporządził sekretarz RRB Tadeusz                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

                                                   

 

 

 



 


