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PROJEKT ZMIAN W SZKOŁACH
PRZYJĘTY PRZEZ RADNYCH

u– Nie wygaszamy żadnego gimnazjum. Wszystkie istniejące w Rzeszowie będą włączane do innych szkół

lub przekształcane w podstawówki – mówił Zbigniew Bury, dyrektor wydziału edukacji rzeszowskiego urzędu miasta.
We wtorek rada miasta mimo burzliwych dyskusji na temat zasadności reformy edukacji jednogłośnie, 22 głosami przyjęła
projekt zmiany sieci szkół

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła projekt zmiany sieci szkół wzwiązku zplanowaną od września reformą edukacji. Nową sieć przedstawiał dyrektor
wydziału edukacji. Mówił przede
wszystkim o tym, co stanie się z gimnazjami, do których już w tym roku
nie będzie naboru, a za dwa lata przestaną istnieć całkowicie.
I tak Gimnazjum 1 zostanie przekształcone w SP nr 31. W tym budynku od września 2018 powstanie też placówka powiatowa doskonalenia nauczycieli. Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do III LO, z którym mieści się
w jednym budynku. Podobny los czeka Gimnazjum nr 3 przy Wyspiańskiego, które zostanie włączone do
VIII LO. Do Gimnazjum nr 6 planowane jest przeniesienie Zespołu Szkół

Energetycznych z siedziby przy ul.
Dąbrowskiego. WGimnazjum nr 7 powstanie podstawówka nr 30, podobnie stanie się z Gimnazjum nr 8, tam
także powstanie SP nr 21.
Wyjątkowe wskali miasta jest Gimnazjum 9, które zmieni się w IX LO
zoddziałami dwujęzycznymi. Wprzyszłości ma tam być przeprowadzana
matura międzynarodowa.
Gimnazjum nr 10, podobnie jak 7
i 8 zostanie przekształcone w podstawówkę o numerze 29.
Gimnazjum nr 11 zostanie włączone do podstawówki, z którą sąsiaduje. Gimnazjum Sportowe przy ul. Hetmańskiej stanie się szkołą podstawową sportową. Gimnazjum dla dorosłych przy ZSKU ma być od września
szkołą podstawową dla dorosłych.
Cztery gimnazja działające dziś
w zespołach szkół: nr 4 (bł. Karoliny),
nr 5 (Solarza), nr 12 (Słocińska), nr 17

Plan dla hotelu na placu Garncarskim
Rada miasta przyjęła wczoraj
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla ul. Szpitalnej.
Otwiera to drogę do budowy hotelu
i apartamentów na placu Garncarskim,
według projektu, który wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny. Na
placu Garncarskim, w samym centrum
Rzeszowa, powstać ma budynek,
w którym znajdą się m.in. hotel i apartamenty. Inwestor, firma DevelopRes,
co jest rzadkością w Rzeszowie, przeprowadził wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich międzynaro-

dowy konkurs na projekt. Wygrała praca, której autorami są architekci Joanna
Jędruś-Cabrera, Juan José Baena Martinez, Marta Gomez Martinez oraz zespół Bakpak Architects S.C. Budynek,
który zaproponowali, nawiązuje kształtem do pieca garncarskiego. Jego elewacja ma być pokryta ceramicznymi
elementami. Najniższą kondygnację zająć mają lokale komercyjne, wejścia do
hotelu i apartamentów, na trzech
pierwszych kondygnacjach będzie hotel trzy- i czterogwiazdkowy ze 150 pokojami, na pozostałych – apartamenty

(Ptasia), nr 13 (Beskidzka), nr 14 (Dębicka) oraz Gimnazjum Specjalne staną się częścią szkół podstawowych,
z którymi tworzyły zespoły.
Radni pytali o koszty przekształceń oraz zwolnienia nauczycieli. Dyrektor Bury poinformował, że 5 mln
zł w tegorocznym budżecie będzie
kosztować konieczna w związku z reformą rozbudowa dwóch szkół podstawowych na Załężu i Zalesiu. – Przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe nie odbędą się za darmo
– podkreślił dyrektor Bury.
Jak jednak poinformował, dyrektorzy do wtorku mieli termin, by
przedstawić swoje wyliczenia i na razie w skali miasta nie są one znane.
Tematu zwolnień – choć pojawiły
się pytania – władze miasta podczas
wtorkowej sesji unikały. – Prezydent
zobowiązał nas, by nauczyciele jak najmniej odczuli skutki reformy. Doło-

żymy wszelkich starań, by wszyscy,
którzy mają stosowane kwalifikacje
i są dobrymi nauczycielami, nie stracili pracy – mówił dyrektor Bury. Choć
tajemnicą poliszynela jest, że zwolnień nie da się uniknąć.
W związku z tym, że w wyniku reformy liczba podstawówek zwiększy
się z 24 do 29, zmienią się także obwody szkół. We wtorek radni przyjęli zaproponowane przez miasto nowe obwody, wraz zzaproponowanymi przez
siebie poprawkami, które dotyczyły
szkół nr 4 (Dębicka), 18 (bł. Karoliny)
i 28 (Solarza).
Przyjęcie projektu nowej sieci szkół
miejskich było pretekstem do dyskusji o sensowności zmian, jakie wprowadza reforma. Radni mówili o niepotrzebnych kosztach, rzezi, jaka czeka zatrudnionych nauczycieli i zaklinaniu rzeczywistości przez radnych
PiS-u, którzy starali się przekonać, że

WIZ. JOANNA JĘDRUŚ-CABRERA,
JUAN JOSE BAENA MARTINEZ, MARTA GOME
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Wizualizacja budynku, który ma powstać na placu Garncarskim
mieszkalne po ok. 100 m kw. z widokiem na starówkę.
Ale by inwestycja mogła powstać,
potrzebny był dla tego terenu miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto przygotowało go dla nieco
ponadhektarowego terenu. Wczoraj
uchwalili go rzeszowscy radni: 19 gło-

skoro miasto tak dobrze poradziło sobie z nową siecią szkół, to oznacza, że
reforma jest dobra. – Wykazujecie karkołomny sposób rozumowania. Dowodząc, że Rzeszów jest dobrze przygotowany do bezsensownej reformy,
uzasadniacie, że jest ona dobra – denerwował się Andrzej Dec.
Przyjęty we wtorek przez radnych
projekt sieci szkół we wtorek musi jeszcze zaopiniować kurator oświaty, apo
tym, już w formie właściwej uchwały
wróci na sesję rady miasta.
Radni głosowali także uchwałę
wprowadzającą kryteria brane pod
uwagę przy naborze do szkół podstawowych, dotyczy to uczniów spoza
obwodu szkoły.
Trzecia szkolna uchwała przyjęta
na wtorkowej sesji dotyczyła utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Centrum miałoby powstać w 2018 roku. 
sami za, jedna osoba się wstrzymała.
– Ten plan da możliwość realizacji
obiektu, jakiego w Rzeszowie nie ma,
który nada tożsamość temu miejscu
– podkreślała Anna Raińczuk, dyrektor
Biura Rozwoju Miasta, przedstawiając
radnym uchwałę w tej sprawie.
Robert Kultys, radny PiS, podkreślał, że warto przekonywać inwestorów, by w tak ważnych miejscach projektowali swoje inwestycje w oparciu
o konkursy architektoniczne. Jolanta
Kaźmierczyk, radna PO, zaznaczyła
natomiast, że konkurs architektoniczny powinien być ogłoszony po uchwaleniu planu. – Dobrze by było, żeby
w przyszłości kolejność była odwrotna
– mówiła. ASK

Stal Rzeszów nie dostanie na razie 600 tysięcy

Zlikwidowana nielegalna fabryka
papierosów pod Tarnobrzegiem

Decyzja o przystąpieniu miasta do
spół ki pił kar skiej Sta li Rze szów
zo sta ła od su nię ta w cza sie o ponad dwa tygodnie. Ratusz, mimo
wcześ niej szych za powie dzi, nie
umieścił na wczorajszej sesji projektu uchwały dającej miastu prawo do za inwe stowa nia w spół kę
piłkarską.
Miasto zamierza za 600 tysięcy
złotych wykupić akcje Sportowej
Spółki Akcyjnej Stal Rzeszów. To
efekt decyzji prezydenta Rzeszowa
podjętej pod koniec ubiegłego roku
o tym, że rzeszowski ratusz włączy
się w budowanie wyższego poziomu rze szowskiej pił ki. Pro jekt

To była jedna z największych nielegalnych wytwórni papierosów
zlikwidowanych przez policję.
Wartość zabezpieczonych papiero sów i ty to niu wy no si bli sko
2 mln zł. Do aresz tu tra fi ło
16 osób.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji od kilku dni
rozpracowywali grupę zajmującą się nielegalnym handlem papierosami. Sprawa nabrała przyspieszenia, gdy 23 stycznia policjanci zatrzymali kilka osób, które włamały się do budynku magazynowego na terenie powiatu
tarnobrzeskiego. Znajdowały się

uchwały w tej sprawie miał być głosowany podczas ostatniej sesji rady
miasta 31 stycznia. Jednak ten punkt
ostatecznie nie pojawił się w programie obrad.
– Okazało się, że najpierw miasto
musi poprosić radę o zgodę na to,
by magistrat wstąpił do spółki z klubem sportowym, a dopiero potem
można ubiegać się o zgodę na wydanie pieniędzy na akcje klubu – wyjaśnia Maciej Chłodnicki, rzecznik
prezydenta Rzeszowa.
Przesunięcie głosowania nad tym
projektem na kolejną sesję spowoduje, że miasto z opóźnieniem przystąpi do spółki. A czasu nie ma zbyt

wiele, bo już na początku marca rozpoczyna się runda wiosenna rozgrywek pił kar skich. Stal Rze szów,
współfinansowana przez miasto, ma
na koniec sezonu awansować do II
ligi piłkarskiej.
– Nie wycofujemy się z decyzji
o współfinansowaniu piłkarzy. Nastąpi tylko opóźnienie decyzji rady.
Na najbliższej sesji do sprawy wrócimy. To już 18 lutego. Nie było sensu upierać się przy obradowaniu na
ten temat na styczniowej sesji, bo
prawdopodobnie potem urzędnicy
wojewody unieważniliby uchwałę
– kończy rzecznik Chłodnicki. 
MAREK KRUCZEK

tam m.in. papierosy produkowane
w nielegalnej fabryce. Kilka kolejnych osób zatrzymano w jednym
z hoteli.
Trzy dni później policjanci zatrzymali kolejnych 10 osób. Tym razem stało się to w nielegalnej fabryce. Według nieoficjalnych informacji fabryka znajdowała się w jednej
z hal na terenie byłej kopali siarki
w Jeziórku.
Wśród zatrzymanych byli Ukraińcy, którzy demontowali linię produkcyjną fabryki, oraz szef grupy,
mieszkaniec Szczecina. Zatrzymano 120 tys. paczek papierosów. Wartość towaru to blisko 2 mln zł.  AG
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INFORMACJA
O OGŁOSZENIACH I CENACH

RZESZÓW
al. Powstańców Warszawy 14

łączymy się z Tobą w żalu i smutku
po śmierci Męża
telefon:
tel. 17 780 30 13

faks:
17 780 33 63
(nie dotyczy konsumentów)

www.nekrologi.wyborcza.pl/33588140

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
składa
Prezes Zarządu oraz Prezydium
Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie

KROSNO
PODKARPACIE
ul. Słowackiego 6
tel. 13 432 64 22

e-mail:
biuro@rzeszow.agora.pl

MIELEC
KORSO
ul. Biernackiego 1
tel. 17 788 41 80

Ryszarda Ruta
emerytowanego profesora nadzwyczajnego
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łuksiewicza,
wieloletniego nauczyciela akademickiego,
specjalistę z zakresu zagadnień
niezawodności silników indukcyjnych,
pełniącego funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki
Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej,
Prodziekana Wydziału Elektrycznego,
Kierownika Zakładu Konstrukcji Maszyn Elektrycznych,
Kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych,
Kierownika Katedry Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych.
Za swoje zasługi odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”,
Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego,
Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej.
Odszedł od nas nauczyciel młodej kadry naukowej
i wielu pokoleń inżynierów, ceniony za pracę naukową,
działalność dydaktyczną i wychowawczą.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie, Bliskim,
Przyjaciołom i Współpracownikom
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dziekan, Rada Wydziału oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej
www.nekrologi.wyborcza.pl/33588090

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 28 stycznia 2017 roku zmarł

INNE
Apartament o powierzchni 30m2
w kompleksie hotelowym w Kambodży.
Cena 100 tyś zł. Tel: 668127769

Atrakcyjnie położony teren pod
działalność inwestycyjną lub
budownictwo mieszkaniowe,
2,9 ha Sosnowiec, ul.Wojska Polskiego,
Kopalniana. Cena i warunki do negocjacji.
Tel.694494982, 694494961, 32 2917005
Wynajmę w centrum Będzina
(Kołłtaja – Paryska) teren utwardzony,
ogrodzony, z wjazdem od głównej
drogi - ok.1000 m2. Nowo projektowany
obiekt. Tel. 694494982, 694494961,
32 2917005
Wynajmę w Sosnowcu (centrum
Zagórza): 2 lokale na piętrze nowego
budynku o pow. 2x60m2 (możliwość
połączenia). Cena do negocjacji.
Tel.694494982, 694494961, 32 2917005

ZDROWIE
LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog A -Z 507-447-002

PRACA
DAM PRACĘ
Brygady do dociepleń elewacji Warszawa,
608 435 767
Do prowadzenia domu
z zamieszkaniem - Pani w wieku 50-60 lat.
Telefon (22) 756 46 78.
MECHANIKÓW SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH i CIĘŻAROWYCH.
Okolice Łomianek, możliwość
zakwaterowania. 515-068-057
Płytkarzy na budowę, tel. 605 577 025
Pomoc domowa z zamieszkaniem, pomoc
przy ON na wózku 601322678, 601322679
Robotników z Ukrainy do dociepleń elewacji
Warszawa, 602 362 967
TYNKARZY GIPSOWYCH,
MAZOWIECKIE, TEL. 698 698 698.
Zatrudnię na stanowisko MECHANIKŚLUSARZ oraz TRAKTORZYSTĘ. Prace
polowe na nowoczesnym sprzęcie.
Zakwaterowanie , woj. lubuskie , proszę
dzwonić po godz. 20-tej , 600505107.
Zatrudnimy ZBROJARZY lub BRYGADY
ZBROJARSKIE. Praca w Warszawie.
Tel. 600 797 982

Ryszard Rut

SPRZEDAM

Żonie i Rodzinie Zmarłego Profesora
wyrazy szczerego współczucia
składają
Koleżanki i Koledzy z ZEiSE PRz
www.nekrologi.wyborcza.pl/33587979

ATRIUM
ul. Anny
Jagiellonki 14/6
tel. 17 858 50 29
STALOWA WOLA
SZTAFETA
ul. 1 Sierpnia 12
tel. 15 642 25 05

SPRZEDAM DOM

BIZNES

długoletni pracownik WEiI PRz,
były Kierownik Zakładu
Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych,
nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów.

ACV POLSKA Sp. z o.o. zawiadamia
Szanownych Klientów o publicznej ofercie
sprzedaży premiowej produktów ACV.
Szczegóły znajdziecie Państwo u lokalnych
dealerów naszej firmy.

Czynny dom wczasowy Krynica Zdrój,
bud. 650 mĂ, 19 pokoi, 50 miejsc, dz. 45a,
parking, boiska, basen tel. 601 325 166

dr hab. inż.
profesor PRz

RZESZÓW
ARTECHSTYLE
ul. Miłocińska 1A
tel. 17 863 75 18

Gothaer TU S.A.
informuje o utracie druków:
PWA 002698, PWA 031837.

Syndyk Masy Upadłości Dłużnika Gąsior
Teresa osoby fizycznej niepr. działalności
gospodarczej ogłasza przetarg na składnik
majątku w postaci:
Charakterystyka przedmiotu sprzedaży
(ceny minimalne):
- Nieruchomość gruntowa zabudowana gmina
Rzepiennik Strzyżewski miejscowość Rzepiennik Biskupi 166 - za cenę 124.329,00 zł.
Zainteresowani winni składać oferty
w terminie do 16 marca 2017 roku
do godz. 12.00. Szczegółowe informacje
w tym regulamin przetargu można uzyskać
pod nr tel. 600 473 303.

NIERUCHOMOŚCI

RYNEK KOMERCYJNY

Dr. hab. inż.

PRZEMYŚL
PRYZMAT
ul. Wałowa 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 67 69

Syndyk masy upadłości
Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji
w upadłości likwidacyjnej
ogłasza
Sprzedaż w trybie z wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy
upadłości maszyny i urządzenia do obróbki szkła
płaskiego w tym Linia do odprężania
szkła hartowanego, producent
HUMAMGLASS MACHINE ENGINERING,
oraz inne ruchomości
po znacznie obniżonych cenach.
Szczegółowe informacje oraz warunki
procedury sprzedaży dostępne pod tel.
+48 660 005 212, e-mail:
biuro@efficius.pl, www.efficius.pl

w Biurze Ogłoszeń
Gazety Wyborczej
w Rzeszowie

www.nekrologi.wyborcza.pl/33588260

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JASŁO
NUKA
Rynek 2
tel. 13 446 28 98

internet:
wyborcza.pl/reklamaGW

Stanisława Głogowskiego
wieloletniego Prezesa
Krośnieńskiego Zrzeszenia Kupców Przedsiębiorców i Gastronomików
w Krośnie

od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–16.00
JAROSŁAW
CUT
ul. Sienkiewicza 1
tel. 16 621 38 28

Bogusława Kuligi
Basia i Ala z Warszawy

BIURO
OGŁOSZEŃ
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Sprzedam stacje paliw
w Bełchatowie z najemcą
który płaci 30 tys. miesięcznie.
cena 2,5 mln tel.605889936

USŁUGI
Kredyt 10 tys. rata 107 zł. tel. 22 100 64 46
USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535

KOMUNIKATY
Sprzedam dochodową firmę
z 28 letnim stażem z branży
sanitarno-budowlanej.
Firma działa na terenie Polski
zachodniej -handel oraz wykonastwo
w zakresie armatury przemysłowej
oraz sieci domowych,ogrzewanie
i klimatyzacja, solary, fotowoltaika.
Oferty proszę składać na adres:
millenium@vip.onet.pl

33573800

Syndyk masy upadłości ProTRADER Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie,
sygn. akt V GUp 1/15,
zaprasza do składania ofert na sprzedaż
z wolnej ręki ruchomości objętych masą
upadłości ProTRADER Sp. z o.o.
z/s w Rzeszowie.
Szczegółowe informacje dotyczące mienia
objętego sprzedażą można uzyskać
w Biurze Syndyka Masy Upadłości
ProTRADER Sp. z o.o. ul. Narutowicza 55/6,
20-016 Lublin,
tel. +48 723 34 45 56
lub na stronie internetowej
www.kancelaria-empe.pl w zakładce
Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PEKUM
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
(sygn. akt V GUp 14/13)
zaprasza do składania ofert na zakup
ruchomości pozostałych w masie
upadłości.
Szczegółowe informacje dotyczące mienia
objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze
Syndyka PEKUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza
55/6, 20-016 Lublin, tel. +48 723 34 45 56
lub na stronie internetowej www.kancelariaempe.pl w zakładce Ogłoszenia
sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.

33587434.n

33587446.n

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Ogłasza, że zarządzeniem Nr VII/973/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
został wywieszony w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta
Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3, do publicznej wiadomości, oraz na
stronie internetowej http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjnemiasta/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarkimieniem/zarzadzenia/sprzedaz-nieruchomosci/, na okres 21 dni,
wykaz zawierający nieruchomości położone przy ul. Strzelniczej,
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, do dnia 15 marca 2017 r.
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Sędzia-Komisarz w postępowaniu upadłościowym,
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK”
w Przemyślu, sygn. akt GUp 90/16 Sądu Rejonowego
w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona
i przekazana Sędziemu – Komisarzowi główna lista
wierzytelności.
Listę tą, może przeglądać każdy zainteresowany
(art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie
– sala nr 3 (parter), ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.
W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel
oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u.,
złożyć do Sędziego-Komisarza sprzeciw.
33588691.n

OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ORAZ MASZYN PRZĘDZALNICZYCH
Syndyk SKAMAT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Stalowej Woli zaprasza

do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w postaci
prawa użytkowania wieczystego użytkowania działek o nr 117/5,
464/5, 464/9, 464/10 położonych w Stalowej Woli o łącznej
powierzchni 0,6435 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgi wieczyste o nr TB1S/00028326/3,
TB1S/00034689/0, TB1S/00036558/7, TB1S/00036559/4 wraz z posadowionymi na tych
działkach obiektami produkcyjno-magazy nowymi o łącznej powierzchni zabudowy 1.592 m2 oraz
ruchomości w postaci maszyn przędzalniczych objętych masą upadłości.
Szczegółowe informacje dotyczące mienia objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka
Masy Upadłości SKAMAT Sp. z o.o. ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, tel. +48 723 34 45 56
lub na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.
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