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Wycieczka nr 4 

GRÓDEK – TOŃCZA – DZIERZBY SZLACHECKIE – 

KRZEMIE Ń - GRÓDEK 

Dystans:  ok. 27-29 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika:  10-11 lat 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej  za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi z Mapy Turystycznej 

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II  poprawione, wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw 

turystycznych „MH”  HABA Mirosław , tel. 601-072-894,  e-mail:mh_mapy@wp.pl 
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Dzisiejszą  wycieczkę rozpoczynamy w znanej z letniskowego charakteru  miejscowości 

nadbużańskiej Gródek, położonej około 5 km na wschód od miejscowości Jabłonna Lacka. 

Jest to jedna z bardziej znanych miejscowości nadbużańskich i sądzę, iż warta większej 

uwagi. Na początek kilka zdań, przedstawiających historię tego ciekawej miejscowości.  

 

Gródek – urokliwa nadbużańska wieś, której nazwa pochodzi od „usypiska” po małym zameczku, 

czyli średniowiecznym gródku. Obecnie można zobaczyć fragmenty wału długości około 200 metrów. 

Na terenie grodziska znajduje się prostopadła do Bugu fosa. Również w pobliżu rzeki na południowym 

brzegu jaru, można zobaczyć też zarys baszty. 

W źródłach pisanych Gródek wymieniany jest po raz pierwszy w 1401 roku, w tym oto miejscu książę 

mazowiecki, Janusz I, wystawił dokument nadający Korczew niejakiemu Preythorowi. 

Przez lata Gródek zmieniał właścicieli, za króla Zygmunta Augusta, miejscowość znalazła się w 

rękach Radziwiłłów.  Przez wiele lat pozostawał w rękach kościelnych, począwszy od XVII wieku, 

kiedy to biskup Wojciech Baranowski kupuje wieś od Mikołaja Radziwiłła.  

Na początku XIX wieku Austriacy odebrali Kościołowi majątek ziemski i sprzedali Wincentemu 

Załuskiemu. Przez lata Gródek wędruje z rak do rąk , dopiero w 1921 r. Gródek przechodzi w 

zarządzanie Skarbu Państwa , który w latach 30-tych przekazuje go w dzierżawę wdowie po Józefie 

Piłsudskim, Aleksandrze. W 1944 r. majątek zostaje rozparcelowany. W 1969 r. na części byłej 

dworszczyzny uruchomiono Ośrodek Wypoczynkowy w Gródku nad Bugiem, który obecnie znajduje się 

w rękach prywatnych (na podstawie artykułu autorstwa P. Anny Zielińskiej – Demiańczuk (źródło 

podane na końcu opisu). 

 

Po tym krótkim wprowadzeniu rozpoczynamy naszą wycieczkę, którą możemy zacząć w 

zasadzie od dowolnego miejsca Gródka. Ja zacząłem od pozostawienia samochodu  w pobliżu  

sklepu, znajdującego się na skrzyżowaniu drogi z Mołożewa z drogą, prowadzącą wprost do 

miejscowego kościoła i ośrodka wypoczynkowego. Odległość od skrzyżowania do kościoła to 

około 300-400 m. Trasę tą można przejść pieszo lub podjechać rowerem. Na pierwszy rzut 

oka, mały drewniany kościółek nie robi większego wrażenia.     (patrz zdjęcie nr 1). 
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Zdj ęcie nr 1- Kościół w Gródku pw. Najświętszego Serca Jezusa. 
 

Jednakże posiada on bardzo bogatą historię, z którą chciałbym się podzielić, opisując ją w 

kilku symbolicznych zdaniach.  

Kościół w Gródku  – wydaje się raczej pewne, że pierwszym budynkiem kościelnym w Gródku była 

cerkiew prawosławna. Z pewnością od początku XVII wieku , Gródek został odkupiony przez biskupów 

płockich od Radziwiłłów. Utworzyli oni cerkiew grekokatolicką (unicką). Budynek dzisiejszego 

kościoła wybudowano znacznie później i to dopiero w XVIII wieku, jak to ogólnikowo podają źródła.  

Od połowy lat siedemdziesiątych XIX wieku aż do uzyskania niepodległości w 1918 r . cerkiew 

gródecka była siłą zamieniana  przez Rosjan na świątynię prawosławną. 

We wnętrzu możemy znaleźć: 

• Zabytkowy feretron barokowo-ludowy  (przenośny, obustronnie namalowany obraz religijny 

w ozdobnych ramach – za Wikipedią ), przedstawiający obraz Matki Boskiej 

• Krucyfiksy z XVIII wieku 

• Dwa lichtarze z brązu z XVI wieku. 

 

Na placu kościelnym stoi zabytkowa XVIII-wieczna drewniana dzwonnica (patrz zdjęcie nr 1a) o 

konstrukcji słupowe.  Kiedyś były w niej dwa dzwony, które zostały zrabowane przez Rosjan w czasie I 

wojny światowej. 
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Trzeba koniecznie wspomnieć, iż Unici 

mieszkający w Gródku i okolicach byli często 

szykanowani i prześladowani przez Rosjan za 

swoją wiarę. Ze względu na opór proboszcza 

Wasilewskiego i mieszkańców, Rosjanie zmuszeni 

byli przejść do przemocy fizycznej. Wspomniany 

proboszcz został zesłany nawet na Sybir. 

Prześladowania Unitów trwały aż do 1905 r. 

(źródła podane na końcu opisu). 

Zdj ęcie nr 1a -Dzwonnica przykościelna  pochodząca z XVIII wieku.   

 

Dla szczególnie zainteresowanych  historią Gródka oraz tutejszej świątyni zapraszam na 

koniec powyższego Opisu, gdzie umieściłem linki do dwóch ciekawych artykułów.  

 

Żegnając się z Gródkiem chciałbym dodać, iż  jedną z atrakcji tej miejscowości, której nie 

zobaczyłem, przez co żałuję, są pozostałości po średniowiecznym grodzisku, od którego 

zresztą miejscowość przyjęła swoją nazwę. Ale sądzę, iż w najbliższym czasie z pewnością to 

nadrobię.  

Wróciwszy do sklepu,  położonym przy głównej drodze  z Mołożewa, kierujemy się w prawą 

stronę, mijając po prawej stronie kapliczkę. Chwilę później droga odchodzi w prawą stronę, 

naszą uwagę zwraca oznakowanie  drogi   tj.  pomarańczowe kółko na białym kwadratowym 

tle. Jest to oznaczenie szlaku  przewidzianego  przez PTTK do jazdy konnej (patrz zdjęcie nr 

2). Droga asfaltowa po około 150 metrach przechodzi w 

drogę piaszczystą, dosyć utwardzoną i przyjemną do 

jazdy. Po lewej jej stronie przez dłuższy odcinek 

towarzyszą nam zarośla wierzbowe, po drugiej zaś 

otwarta przestrzeń z widokiem na łąki i pola uprawne. 

Droga prosta, z początku lekko opadająca, potem  

wznosząca się. Mijamy mały mostek. W oddali widać 

lasek brzozowy, za nim jeszcze inne zadrzewienia. Po prawej stronie towarzyszy nam 

zagajnik sosnowy, otoczony małymi brzozami. Jadąc podziwiałem piękne kolory jesieni, 

począwszy od żółtozielonych brzóz, przez pomarańczowe klony, kończąc na czerwonych 

liściach dębu czerwonego (patrz zdjęcie nr 3).   
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A propo dębu  czerwonego, jeszcze niedawno myślałem, iż w Polsce występują wyłącznie 

dwa gatunki dębów: szypułkowy i bezszypułkowy.  Podczas jednej z rozmów z moim bliskim 

kolegą (z wykształcenia biologiem), dowiedziałem się, iż drzewa, które można spotkać  także 

na nizinie z dużymi, charakterystycznymi liśćmi, bardzo efektywnymi jesienią (przebarwiają 

się na pomarańczowo i czerwono), to dęby czerwone.    

Zdj ęcie nr 3-  I jak tu nie lubi ć jesieni? 

 

Dąb czerwony  – gatunek pochodzący ze wschodniej części Ameryki Północnej, gdzie jest 

najpospolitszym gatunkiem dębu. Do Europy został sprowadzony w XVII wieku. Początkowo sadzony 

był w parkach, ale gatunek zaczął się rozprzestrzeniać w lasach naturalnych. Do Polski został 

sprowadzony w XIX wieku przez leśników. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych, rozprzestrzenia się 

samorzutnie. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne gatunki drzew. Rośnie szybciej niż nasze dęby. 

Ponadto posiada znacznie mniejsze wymagania glebowe, jest również bardziej odporny na 

niekorzystne czynniki takie jak mróz, susza, zacienienie.  Wyróżnia się dużymi, charakterystycznymi  

liśćmi, które osiągają długość 25 cm i szerokość do 15 cm. Dęby czerwone są bardzo efektowne 

jesienią, kiedy przebarwiają się, przyjmując intensywne kolory: głównie czerwone i  pomarańczowe. Z 

tego powodu bardzo chętnie sadzony w ogrodach i parkach. Warto wspomnieć, iż ze względu na swoje 

znaczne rozmiary, liście powoli ulegają rozkładowi, utrudniając wegetację roślinom runa leśnego. 

Jeśli chodzi o wiek, rośnie krócej niż nasze dęby (do ok. 300 lat) (źródło tekstu  podane na końcu 

opisu + Wikipedia). 
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Droga, którą przez  cały czas podążamy jest bardzo wygodna na rower. Twarda, 

szeroka, praktycznie bez udziału samochodów. Z tego pewnie powodu, została wytypowana 

jako fragment szlaku konnego, oznaczonego pomarańczowym znakiem (znane już nam 

pomarańczowe kółko na białym kwadratowych tle).  

Wjeżdżamy do lasu sosnowego, miłego dla oka. Las z wysokimi drzewami bez 

dolnego poszycia, idealny na występowanie podgrzybków. Dlatego też nie dziwi  mnie widok 

zaparkowanego przy drodze samochodu. Wolna jazda rowerem przez taki krajobraz na tyle, 

że można dokładnie przyjrzeć się pobliskiej okolicy, pozostawia na pewno niezapomniane 

wrażenia. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Przyjemny i urokliwy lasek 

pozostawiamy za sobą, wjeżdżamy w obszar pól i zadrzewień śródpolnych. Po krótkiej chwili 

dojeżdżamy do rozjazdu dróg. Po prawej stronie krzyż, my kierujemy się prosto w kierunku 

Tończy. Po prawej stronie początek Teofilówki . Po około 200 m. skręcamy w lewą stronę i 

wjeżdżamy do miejscowości Tończa. Wieś niczym specjalnie się nie wyróżnia, więc długo w 

niej nie gościmy.  W pewnym momencie pojawia się zakręt w prawo (także droga asfaltowa). 

Jak pokazuje mapa i  co da się zauważyć w rzeczywistości, po prawej stronie drogi ciągnie się 

las mieszany z przewagą sosny. Po około 1 km jazdy dojeżdżamy do kolejnej drogi asfaltowej 

z Jabłonnej Lackiej do Krzemienia. Kontynuujemy naszą wycieczkę skręcając w prawą stronę 

w kierunku Krzemienia.  Las sosnowy towarzyszy nam przez cały czas, co jakiś czas mijamy 

również samochody grzybiarzy. Po około 500 metrów las się kończy. Chwilę później 

dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, najpierw odchodzi w prawą stronę, świeżo wybudowana 

przy udziale środków unijnych droga asfaltowa do Teofilówki, chwilę później widzimy dwie 

drogi, odchodzące w lewą i prawą stronę. My kierujemy się lewą  stronę. Około 50 metrów 

dalej ponownie skręcamy w nową drogę Teofilów – Czartki.   

 Po około 1,5 km jazdy wygodną drogą, także wybudowaną przy udziale środków Unii 

Europejskiej dojeżdżamy do dużych budynków inwentarskich. Droga skręca pod kątem 90 

stopni w prawo. W tej okolicy stał kiedyś  dworek,  lecz dzisiaj nic z niego nie zostało. Na 

jego miejscu stoi kilka zabudowań. Obejrzawszy je, chciałem pojechać dalej, ale nie mogłem 

znaleźć właściwej drogi.  Mapa pokazuje wyraźnie drogę przechodzącą wzdłuż dużych 

drzew, ale w rzeczywistości kończyła się na wspomnianych wyżej budynkach.  Myślałem, że 

gdzieś ją przeoczyłem, aż dwukrotnie się wracałem. Byłem zmuszony zapytać mieszkańca 

tych okolic o właściwą drogę. Jak się okazało, czego bym się nie domyślił, trzeba przejechać 

prosto, zamiast skręcając pod kątem 90 stopni w prawą stronę. Pomimo, że mapa mówi 

inaczej. Duży budynek rolniczy musimy mieć po prawej stronie. Po prawej stronie mijamy 

również duży, betonowy zbiornik prawdopodobnie na wodę. Droga wygląda niepozornie, po 
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około 100 metrach skręcamy w prawą stronę w mocno zarośniętą trawą, drogę polną z 

widocznymi śladami  przejazdu maszyn rolniczych. Po obu stronach uschnięta   kukurydza, w 

oddali rysują się wysokie świerki (patrz zdjęcie nr 4).   

Zdj ęcie nr 4 -  Droga wręcz  stworzona do jazdy rowerem. 

 

Droga przejezdna na rowerze, ale kiepskiej jakości, pełna wybojów, nierówności, zarośnięta 

trawą. Po około 300 metrach, dojeżdżamy do równie kiepskiej drogi, przy której po prawej 

stronie stoi rząd  starych, częściowo uschniętych wierzb, po lewej stronie rząd świerków.  

Skręcamy w lewą stronę,   po lewej stronie drogi zauważymy  głęboki rów, ciągnący się 

wśród  bardzo słabej drogi. Po około 200 metrach ponownie skręcamy w prawą stronę., by 

krótki czas potem skręcić w lewą stronę. (Po prawej stronie w odległości 80-100 metrów 

widzimy znajdującą się na skraju lasu ambonę myśliwską). Od dłuższego czasu słyszę 

towarzyszący mi głos kruków.  

Przejechawszy krótki odcinek dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu. Przy białej kapliczce, 

skręcamy w prawą stronę, w kierunku miejscowości Dzieżby Szlacheckie.  Droga asfaltowa, 

widać, że niedawno wybudowana. Po lewej stronie drogi widzimy prawdopodobnie topole 

czarne. Piszę prawdopodobnie, gdyż obecnie uczę się rozpoznawać drzewa i jeszcze mogę się 

mylić. Za pomyłki z góry przepraszam i proszę o wyrozumiałość. Dojeżdżamy do Dzieżb, 

skręcamy przy krzyżu i przystanku PKS w prawo. Droga nie za szeroka, asfaltowa miejscami 
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popękana. Pomimo to wygodna do jazdy rowerem. W oddali las. Po obu stronach łąki i pola. 

Po drodze mijamy również kilka zagród w tym ze dwa budynki o charakterze letniskowym. 

Wjeżdżamy do lasu, las mieszany, w oddali słychać lekkie popiskiwanie ptaków (zresztą jest 

ich jak na lekarstwo). Po przejechaniu ok. 4 km ponownie trafiamy na wcześniej opisywane 

skrzyżowanie. Sądzę, warto było przejechać takie kółko, gdyż jazda szczególnie przez 

odcinek leśny sprawiła mi dużą frajdę. Na krzyżówce skręcamy w lewą stronę kierunku 

miejscowości Krzemień. Jadąc, widzimy po prawej pola uprawne i łąki. Co jakiś czas 

możemy również spotkać śródpolne zadrzewienia. Po lewej stronie towarzyszy nam las 

mieszany (modrzewie, klony, brzozy, 

sosny, dęby, olsze czarne). Mijając zieloną 

tablicę z nazwą miejscowości wjeżdżamy 

do Krzemienia. Nie wspomniałem, ale 

wcześniej mijamy po lewej stronie 

uschnięte drzewo, prawdopodobnie dąb, 

oznaczony jako pomnik przyrody. Patrząc 

na jego wygląd, mam wątpliwości, czy 

długo jeszcze postoi ten pomnik  (patrz 

zdjęcie nr 5).   

Jadąc rowerem w oczy rzuca się ładna 

okolica ze zróżnicowanym krajobrazem, 

bliższymi lub dalszymi zadrzewieniami, 

pojedynczymi zabudowaniami, a w 

szczególności możemy podziwiać piękne 

jesienne kolory.  

Zdj ęcie nr 5 - Pomnik przyrody – ciekawe jak długo jeszcze??? 

 

W pewnym momencie minąłem po lewej stronie (przy krzyżu) odchodzącą piaszczystą drogę.  

Tknięty nagłym impulsem, postanowiłem nią pojechać.   

Drogą poprowadzony jest szlak konny, oznaczony jak wcześniej wspominałem, kolorem 

pomarańczowym. Droga mile mnie zaskoczyła. Prowadzi przez urokliwy las, po lewej stronie 

mijamy metalowy, pomalowany krzyż. Jako, że droga nie była zbyt długa, chwilę potem 

dojeżdżam do drogi asfaltowej prowadzącej z Dzieżb do Krzemienia.  Tuż przed drogą 

przeleciał mi nad głową dzięcioł czarny. Po drugiej stronie drogi, można zauważyć świeżo 

wyremontowaną przy współudziale środków europejskich, drogę prowadzącą do 

miejscowości Wieska. Zgodnie z planem skręcamy w prawą stronę w kierunku Krzemienia. 

Chwilę potem mijamy po lewej stronie niezbyt atrakcyjnie wyglądający kościół. Obok 
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pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, legionistom francuskim, żołnierzom AK oraz 

kilku nauczycielom z lat 1930-1945, zasłużonym dla tutejszego regionu.  Dojeżdżamy do 

dużego skrzyżowania, z dużą murowaną, zbudowaną w kształcie wieży, kapliczką po środku. 

Droga na prawo prowadzi do Jabłonnej Lackiej. W lewo drogowskaz Wieska 2 km. My 

udajemy się prosto, naszym celem jest dojazd do rzeki Bug. Po około 50 m. skręcamy w 

prawo, tak jak prowadzi główna droga. Przed nami las. Droga skręca kilka razy, aż 

dojeżdżamy do białej kapliczki, gdzie dalej kieruje się w prawą stronę. Mijając kapliczkę po  

prawej stronie, kierujemy się drogą piaszczystą prosto w las. Po prawej stronie mijamy rząd 

starych wierzb, z których część już poupadała. W oddali było słychać znajomy już głos 

myszołowa. Chwilę potem dojeżdżamy do wału przeciwpowodziowego  (patrz zdjęcie nr 6).   

Zdj ęcie nr 6 -  Wał przeciwpowodziowy  nad rzeką Bug. 

Tu mamy wybór, możemy jechać wałem  lub drogą polną drogą, ciągnącą się z prawej strony 

przy wale. Chcąc podziwiać panoramę nadbużańską oraz licząc na obserwację ciekawych 

gatunków ptaków, wybrałem wariant trudniejszy, czyli jazdę górą. Jednakże po około 500-

800 metrach, ciągnącą się dotychczas po prawej stronie wału droga, przeszła na drugą stronę 

wału. Ja oczywiście podążyłem tą drogą, licząc na szybki dojazd do rzeki Bug. Trzymając się 

piaszczystej drogi , zauważymy, że wał oddalił się od nas. Po krótkiej jeździe dojeżdżamy do 

do betonowego mostku, przerzuconego przez małą rzeczkę, jak wynikało z mapy, rzeczkę 

Turn ę. Widok z mostku zrobił na mnie dosyć duże wrażenie. Mam na myśli dziki charakter 

rzeczki (patrz zdjęcie nr 7).   
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Zdj ęcie nr 7- Rzeczka niczym z bajki. 
 

Po około 600-800 metrach dojeżdżamy do rozjazdu małych dróg. Chcąc dojechać do 

niebieskiego szlaku turystycznego, wskazanego na mapie, skręcamy w lewo w kierunku 

Bugu. Po około 400 metrach skręcamy w prawą stronę, około 200 metrów przed zagajnikiem 

brzozowym.  Wreszcie krótki moment później przyjemna niespodzianka. Otóż moim oczom 

ukazała się Bug. Chwilę później byłem przy samej rzece. Cóż za panorama!!  Zachęcam do 

odpoczynku w tym miejscu, a także obserwacji rzeki. Można spostrzec jakiś ciekawy gatunek 

ptaka itd.  

Nasyciwszy wzrok, możemy skierować się w górę rzeki, podziwiając bardzo przyjemny 

fragment Bugu z wysokimi brzegami i ładną panoramą (patrz zdjęcie nr 8).   

Ścieżka prowadzi przy samej rzece. Miejscami jazda nie jest możliwa, trzeba rower 

prowadzić. W nagrodę za utrudnienia, możemy przez cały czas podziwiać po lewej stronie 

rzekę, która zresztą w tym miejscu rozszerza się znacznie. 
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Zdj ęcie nr 8 - Rzeka Bug w całej okazałości.  

Po prawej stronie rozpościera się piękny widok uprawianej tu lucerny, co jeszcze dodaje 

uroku tutejszej okolicy (patrz zdjęcie nr 9).  

Zdj ęcie nr 9 - Świetne urozmaicenie kolorystyczne podczas rowerowej wycieczki. 
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Ścieżka co jakiś czas zanika, musimy trzymać się rzeki, obchodząc co jakiś czas pola. Po 

około 200-300 metrach trafiamy na drogę, po której możemy już kontynuować jazdę 

rowerem. Chwilę potem mijamy po lewej stronie,  starorzecze Bugu (patrz zdjęcie nr 10). 

Zdj ęcie nr 10 -  Starorzecze nadbużańskie. 

Po prawej towarzyszy nam ściana sosnowego lasu. Trafiamy również na oznaczenie  

niebieskiego szlaku turystycznego. Z mapy wynika, że do Gródka jest już całkiem niedaleko. 

I rzeczywiście według miejscowego wędkarza około 2 km. Jadąc po drodze mijamy, 

odchodzącą  w prawą stronę drogę. My jedziemy prosto, trzymając się rzeki (chociaż czasami 

tracimy ją z oczu).  

Po prawej stronie  trafimy na małą atrakcję, myśliwską ambonę (patrz zdjęcie nr 11). 

Pozwoliłem sobie na nią wejść. Wydaje się w miarę stabilna i solidna. Minąwszy ambonę, 

przejeżdżamy przez błotnisty teren (wiosną lub po dużym deszczu) przejazd może być 

utrudniony. 



 13

Zdj ęcie nr 11- Zdobywanie takich obiektów zawsze dodaje  dreszczyku emocji na wycieczkach. 

 

Chwilę potem dojeżdżamy do większej piaszczystej drogi. Po prawej stronie ukazuje się nam 

wał przeciwpowodziowy. Znowu widzimy  drogę odchodzącą w prawą stronę, my kierujemy 

się przez cały czas prosto.  Tuż przez pierwszymi zabudowaniami Gródka, ponownie ukazuje 

się nam Bug. Chwilę potem wjeżdżamy do miejscowości, kierując się do pozostawionego w 

niej samochodu. To koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Mam nadzieję, iż zostanie na długo 

w pamięci.  Zapraszam jednocześnie na następne. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcia nr:  1,1 a, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Autor 

Zdjęcie nr 2 – fot. Wojciech Szyszko, 

 źródło: http://www.pkpk.wrotapodlasia.pl/pl/bbcec5b726afa2b/75cc0cd8987b6aa/konne.htm 

 

 

 

Źródła internetowe (linki): 

• Opis historii  Gródka  w tym również  kościoła   

o http://www.zsokolowa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=228:gr

odek-nad-bugiem&catid=3:skarbiec-ziemi&Itemid=4 

o http://www.zs-jablonna-lacka.republika.pl/gmina/gmina0009.htm 

o http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Dab/Czerwony/Dab_czerwony_zdjecia.html 

• Opis dębu czerwonego  

http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Dab/Czerwony/Dab_czerwony_zdjecia.html 

 

 


