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STRONA 1 

Wprowadzenie 

W roku 2017 Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa realizowała swoje cele statutowe 

oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Prezydium Izby oraz z bieżącego kierowania 

przez Prezesa ZIPH. 

W okresie sprawozdawczym Rada i Prezydium Rady odbyły szereg posiedzeń, podczas 

których analizowano bieżącą działalność Izby oraz podejmowano stosowne decyzje. 

Głównymi obszary zainteresowania to: 

• analiza i kierunkowanie bieżącej pracy merytorycznej Izby; 

• sytuacja finansowa Izby; 

• działalność integracyjna środowiska przedsiębiorców; 

• działalność szkoleniowa; 

• działalność promocyjna i wydawnicza 

• udział Izby w realizacji projektów unijnych; 

• organizacja konkursów promujących przedsiębiorców w regionie; 

• udział przedstawicieli w pracach lokalnych i wojewódzkich samorządów, władz 

rządowych oraz organizacji okołobiznesowych; 

• kontakty i zakres współpracy z zagranicznymi, partnerskimi izbami 

gospodarczymi 

Struktura organizacyjna ZIPH. 
Pracami biur Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej od 2004 r. kieruje Dyrektor 

Izby Stanisław Owczarek. Obsługę prawną prowadzi Radca Prawny Marek Bucholski. 

Izba ma swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, posiada 

również oddziały: w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w budynku 

„Centrum Biznesu”, Żaganiu w Pałacyku Urzedu Miasta pzy ul. Jana Pawła II 15 oraz w 

Barlinku przy ul. Niepodległości 16. 
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Władze ZIPH 2017 
Prezydium Izby 

 
 

Rada Izby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 

Grzegorz Golczak - RECTUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 
Dariusz Włodkowski - GBS Barlinek 
Bożena Wojtukiewicz - Sarris Darm Sp. z o.o. 

 

Sąd Koleżeński 
Bogusław Młynarczyk - Areco Profiles Poland 
Justyna Molenda - Computernet, Żary 
Zbigniew Rudowicz - Mestil Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 
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STAN SZEREGÓW CZŁONKOWSKICH 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie 

Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 z 

1989 r. wraz z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Izba jest 

dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą i reprezentującą ich interesy w zakresie 

prowadzonej przez nie działalności. 

Na koniec roku 2017 w ZIPH zrzeszonych było: 313 podmiotów gospodarczych.  

CZŁONKOWIE ZIPH  313 

Mikro przedsiębiorstwa  166 

Małe przedsiębiorstwa  071 

Średnie przedsiębiorstwa  050  

Duże przedsiębiorstwa  026  

 

SUBREGION PÓŁNOCNY  200  

SUBREGION POŁUDNIOWY 102 

INNE WOJEWÓDZTWA  011 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



STRONA 4 

Działalność merytoryczna ZIPH w 2017 roku 

 

Miniony rok był dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej pod wieloma 
względami rekordowy. Wielość podjętych działań spowodowała znaczne 
zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu biura i oddziałów. 

W przygotowanych przez nas wydarzeniach w 2017 roku udział wzięło ponad 2000 
uczestników. Prócz stałych, dobrze znanych pozycji skupiających duże audytorium jak 
Gospodarcza Inauguracja Roku w Zielonej Górze czy gala finałowa Lubuskiego Lidera 
Biznesu w Żaganiu, w minionym roku wiele działo się w zakresie wykorzystania 
środków unijnych. Przede wszystkim Izba mocno zaangażowała się w rozwój kadr dla 
gospodarki. W kwietniu podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Lubuskie Bony 
Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”. Na 
mocy podpisanej umowy do końca 2019 roku Izba rozdysponuje wśród lubuskich 
przedsiębiorstw blisko 15 milionów złotych na kursy i szkolenia. Z dofinansowania 
skorzystać może w sumie 350 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Każda z firm może 
ubiegać się maksymalnie o 35 tysięcy złotych. W związku z realizacją projektu we 
wrześniu zorganizowaliśmy w Gorzowie konferencję inauguracyjną i przystąpiliśmy do 
naboru wniosków, który ma charakter ciągły. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia 
wymagała od Izby daleko idących zmian organizacyjnych oraz wzbogacenia zaplecza 
technicznego. Na potrzeby projektu powstał dedykowany system informatyczny oraz 
wydzielona infolinia. Zmuszeni byliśmy również do wydzielenia odrębnej przestrzeni 
biurowej dla beneficjentów, których obsługuje na co dzień 9 mobilnych konsultantów. 

Drugie duże wyzwanie, którego podjęła się Izba to modernizacja kształcenia 
zawodowego w Województwie Lubuskim. Głównym celem prowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu jest zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. ZIPH 
realizuje działania wspólnie z K-S SSE S.A., Lubuską Organizacją Pracodawców oraz 
Profi Biznes Group w 5 powiatach: żagańskim, świebodzińskim, sulęcińskim, 
krośnieńskim oraz słubickim. Ponadto wsparciem Izby objętych jest 10 miast i gmin: 
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, Sława, 
Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. W Województwie Lubuskim do 
roku 2022 stażami i praktykami zostanie objętych łącznie 6 324 uczniów z czego 4 267 
przeprowadzi ZIPH wspólnie z członkami konsorcjum. W ramach projektu w 2017 
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roku Izba przeprowadziła 2731 badań IPD, 998 kursów dokształcających oraz 
zorganizowała 995 praktyk i staży w lubuskich firmach.    

 

Duża aktywność Izby została doceniona przez naszych partnerów w kraju i zagranicą. 
Podczas Walnego Zgromadzenia członków Unii Izb Łaby i Odry Prezes ZIPH został 
wybrany wiceprezesem tej organizacji. Warto również podkreślić, iż od 2017 roku 
Prezes ZIPH pełni funkcję Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz członka 
Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. 

 

W kwietniu ubiegłego roku Izba otworzyła oddział w Żaganiu, który został ciepło 
przyjęty przez władze miasta i lokalnych przedsiębiorców.  Duża aktywność placówki 
przejawiająca się poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń i spotkań owocuje dużą 
aktywnością firm z tego regionu. Jednym z jej wyznaczników jest fakt, iż w Żaganiu 
udało się uruchomić grupę studiów MBA, którą prowadzi dla nas Wyższa Szkoła 
Bankowa z Wrocławia. 

 

Miniony rok to również kilkadziesiąt większych i mniejszych spotkań. W tym 7 
konferencji, 14 szkoleń i kilkadziesiąt mniejszych spotkań dla określonych grup 
beneficjentów. Sukcesem zakończyła się również pierwsza edycja „Lean Tour”. To 
działanie skierowane do dużych firm, którego celem jest zainicjowanie współpracy 
dużych przedsiębiorstw poprzez wymianę doświadczeń wśród członków grupy. Druga 
edycja rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku.  

Cały czas Izba prowadzi Grupowy Program Ubezpieczeń dla członków, wydaje 
miesięcznik gospodarczy „Głos Przedsiębiorcy” oraz na bieżąco reaguje na wydarzenia 
w lokalnej gospodarce. Liczymy, że bieżący rok będzie nie mniej udany niż poprzedni, 
a nasi członkowie czuli będą satysfakcję z możliwości korzystania z naszej oferty i 
poczucia przynależności do największej organizacji samorządu gospodarczego w 
Lubuskiem. 
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Kalendarium wydarzeń: 

 

3 stycznia 2017 

Izba rozpoczęła realizację projektu „Z bonem po innowacje”. To działanie skierowane 

do firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Województwa Lubuskiego. 

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać bon na realizację projektów 

badawczo-rozwojowych. Maksymalna wartość udzielonego wsparcia może wynieść 100 

tys zł, przy czym dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 85% wartości 

przedsięwzięcia. 

25 stycznia 2017 

W Hotelu Qubus w Gorzowie ZIPH zorganizowała śniadanie biznesowe dla członków 

Izby na temat perspektyw gospodarczych i finansowych w 2017 r. Partnerem 

wydarzenia był BPH TFI S.A. W spotkaniu udział wzięło 20 przedsiębiorców. 

27 stycznia 2017 

W siedzibie firmy ICT Poland Sp. z o.o.  w Kostrzynie nad Odrą odbyło się spotkanie 

grupy Lean Tour. Uczestniczyli w niej przedstawiciele największych przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność w północnej części województwa.  

7 lutego 2017 

W ZIPH gościli przedstawiciele Korei Południowej. Głównym tematem spotkania z 

władzami Izby oraz przedsiębiorcami były możliwości nawiązania współpracy 

pomiędzy firmami z obu krajów. 

13 lutego 2017 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim ZIPH zorganizowała tradycyjną Gospodarczą 

Inaugurację Roku. W wydarzeniu udział wzięło blisko 200 gości. Podczas uroczystości 

miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZIPH i Izbą 

Wschodniej Brandenburgii. 

21 lutego 2017 

Izba zorganizowała bezpłatne szkolenie na temat Public Relations skierowane do 

pracowników lubuskich firm. W zajęciach udział wzięło 32 uczestników. 

6 marca  

Izba zainaugurowała II edycję projektu „JOB Starter 2017 – łączymy z rynkiem pracy”, 

którego pomysłodawcą jest firma IDEA HR Doradztwo Personalne. Działanie 

skierowane jest do uczniów gorzowskich szkół zawodowych, którzy mają okazję 

uczestniczyć w warsztatach oraz wyjazdach studyjnych do firm. 
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6 marca 

Izba zakończyła I edycję studiów MBA. Przez blisko 2 lata 16 osobowa grupa złożona z 

menadżerów lubuskich firm doskonaliła swoje umiejętności w zakresie zarządzania. 

Zajęcia odbywały się w Gorzowie. 

7 marca 

ZIPH podpisała z Urzędem Miasta w Zielonej Górze umowę na realizację w 

najbliższych 6 latach projektu dot. modernizacji kształcenia zawodowego w mieście. 

21 marca  

Izba zorganizowała bezpłatne szkolenie na temat: Przywództwo i budowanie 

zespołów” skierowane do pracowników lubuskich firm. W zajęciach udział wzięło 27 

uczestników. 

24 marca 

W siedzibie sulęcińskiej spółki Molex odbyło się kolejne spotkanie Izbowej grupy 

„Lean Tour”. Wzięło w nim udział 15 uczestników. 

30 marca 

W siedzibie „Gazety Lubuskiej” w Zielonej Górze ZIPH zorganizowała I posiedzenie 

kapituły konkursu Lubuski Lider Biznesu 2017. Członkowie gremium zdecydowali o 

rozszerzeniu konkursu o dwie nowe kategorie: „Debiut roku” oraz „Firma przyjazna 

młodym”. 

4 kwietnia 

W Żaganiu miała miejsce inauguracja działalności nowego oddziału Zachodniej Izby 

Przemysłowo-Handlowej. W spotkaniu otwierającym udział wzięło 42 przedsiębiorców 

z Żagania i okolic. 

6 kwietnia  

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze miało 

miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie Izbowego projektu „Lubuskie Bony 

Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”. W 

ramach działania do końca 2019 roku Izba rozdysponuje w ramach dofinansowania dla 

firm blisko 10 mln zł na szkolenia i kursy. 

11 kwietnia  

W Gorzowie miało miejsce Izbowe śniadanie biznesowe. Tematem spotkania 

zorganizowanego wspólnie z Grupą Progres były zagadnienia związane z 

zatrudnianiem pracowników zza naszej wschodniej granicy. 
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25 kwietnia  

Izba zorganizowała bezpłatne szkolenie na temat zmian w przepisach dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej. W zajęciach udział wzięło 27 uczestników. 

27 kwietnia  

W żagańskim oddziale Izby odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców na temat 
budowania relacji z klientem oraz doskonalenia umiejętności sprzedażowych.  
W zajęciach udział wzięło 21 uczestników. 

27 kwietnia  

W gorzowskiej Elektrociepłowni miało miejsce posiedzenie Rady Zachodniej Izby 

Przemysłowo-Handlowej. 

24 maja 

Izbowa grupa „Lean Tour” skupiająca przedstawicieli największych firm z naszego 

regionu wizytowała gorzowski zakład TPV Displays. 

29 maja  

W gorzowskiej Marinie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała Walne 

Zgromadzenie Członków. 

14 czerwca  

Izba zorganizowała bezpłatne szkolenie na temat pozafinansowych form motywowania 

pracowników. W zajęciach udział wzięło 27 uczestników. 

20 czerwca  

W żagańskim oddziale Izby odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie dla 

przedsiębiorców. Tematem zorganizowanych wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy 

zajęć było bezpieczeństwo pracy w firmach. W szkoleniu udział wzięło 24 uczestników. 

22 czerwca  

Decyzją przedstawicieli organizacji okołobiznesowych województwa lubuskiego 

nowym marszałkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na lata 2017-2019 wybrany 

został Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz. 

23 czerwca  

W Izbie gościł Ambasador Tajwanu Henry Ming-Jeng Chen, który spotkał się  

z przedsiębiorcami oraz wizytował lubuskie zakłady pracy. 
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17 sierpnia  

W siedzibie Gazety Lubuskiej w Zielonej Górze obradowała Kapituła Lubuskiego 

Lidera Biznesu 2017.  

7 września  

W Hotelu Mieszko w Gorzowie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 

zainaugurowała start projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla 

przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”. 

7 września 

Biuro Izby zorganizowało posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.  

25 września 

W Pałacu w Żaganiu poznaliśmy laureatów IX edycji Konkursu Lubuski Lider Biznesu. 

Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 71 przedsiębiorstw z całego regionu. 

 

11 października 

ZIPH zorganizowała spotkanie informacyjne na temat: ”Finansowanie działalności 

inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej ze środków UE”. 

19 października 

Izba wspólnie z Urzędem Miasta w Międzyrzeczu zorganizowała spotkanie 

informacyjne na temat dotacji na szkolenia w ramach projektu „Lubuskie Bony 

Szkoleniowe”. 

20 października  

Na polu golfowym „Zawarcie” w Gorzowie Wielkopolskim ZIPH zorganizowała 

zakończenie pierwszej edycji: „Lean Tour”.  

23 października 

Izba zorganizowała spotkanie informacyjne na temat dotacji na szkolenia w ramach 

projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe” w Strzelcach Krajeńskich. 

25 października 

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Izba zorganizowała 

konferencję na temat modernizacji kształcenia zawodowego. 

27 października 

ZIPH zorganizowała spotkanie informacyjne na temat dotacji na szkolenia w ramach 

projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe” w Drezdenku. 
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26 października 

W Oddziale w Żaganiu Izba zorganizowała szkolenie na temat: „Przywództwo a 

budowanie zespołów”. 

 

06 listopada 

Izba zorganizowała spotkanie informacyjne na temat dotacji na szkolenia w ramach 

projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe” w Sulęcinie. 

7 listopada  

W Sulechowie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Lubuskim Urzędem 

Wojewódzkim zorganizowała konferencję na temat wchodzących od nowego roku 

zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców.  

8 listopada  

Izba zorganizowała w oddziale w Żaganiu bezpłatne szkolenie na temat sylwetki 

skutecznego menadżera. W zajęciach udział wzięło 23 uczestników. 

14 listopada 

Izba zorganizowała w oddziale w Żaganiu bezpłatne szkolenie na temat organizacji 

skutecznej sprzedaży B2B. W zajęciach udział wzięło 20 uczestników. 

15 listopada 

Podczas Walnego Zgromadzenia Unii Izb Łaby i Odry, które miało miejsce we 

Wrocławiu Jerzy Korolewicz został wybrany przez przedstawicieli 28 organizacji 

gospodarczych z Polski, Niemiec i Czech na stanowisko wiceprezesa Unii Izb. 

29 listopada 

Izba zorganizowała spotkanie informacyjne na temat dotacji na szkolenia w ramach 

projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe” w Słubicach. 

30 listopada 

Przedstawiciele ZIPH uczestniczyli w Polsko-Niemieckim Forum Logistycznym, które 

miało miejsce w Poznaniu. 

7 grudnia  

W siedzibie Izby w Gorzowie miało miejsce szkolenie dla przedsiębiorców. Tematem 

zajęć były zmiany w przepisach prawnych dla przedsiębiorców. 

7 grudnia  

W siedzibie zielonogórskiej spółki LUG odbyło się posiedzenie Rady Zachodniej Izby 

Przemysłowo-Handlowej. 
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PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UNIJNYCH 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LUBUSKIEM 

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – czerwiec 2021 

Opis:  

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów 

szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. ZIPH realizuje 

działania wspólnie z K-S SSE S.A., Lubuską Organizacją Pracodawców oraz 

Profi Biznes Group w 5 powiatach: - żagańskim, świebodzińskim, sulęcińskim, 

krośnieńskim oraz słubickim. Ponadto wsparciem objętych jest 10 miast i gmin: 

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, Sława, 

Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. 

W Województwie Lubuskim do roku 2022 stażami i praktykami zostanie 

objętych łącznie 6 324 uczniów z czego 4 267 przeprowadzi ZIPH wspólnie  

z członkami konsorcjum. 

REALIZACJA PROJEKTU W 2017 r. 

Przeprowadzone badania IPD  2731 

Przeprowadzone kursy dokształcające 998 

Zorganizowane praktyki i staże  995 

 

LUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I 

PRACOWNIKÓW SUBREGIONU GORZOWSKIEGO 

Projekt realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi 

rozwojowe dla MMŚP na terenie Województwa Lubuskiego w subregionie 

gorzowskim. W ramach projektu sfinansować można m.in. szkolenia, studia 

podyplomowe, e-learning, coaching oraz egzaminy certyfikujące. W zależności 

od wielkości firmy poziom wsparcia na wybrane przez przedsiębiorców 

działania może wynieść nawet 80 % kosztów. 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze 

województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy. 
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WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

- dla mikro i małych przedsiębiorstw - poziom dofinansowania do 80% 

- dla średnich przedsiębiorstw - poziom dofinansowania do 70%  

 

NOWE KWALIFIKACJE, NOWE PERSPEKTYWY 

Okres realizacji projektu: maj 2016 do czerwiec 2017 

 

Opis: 

Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 320 

uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych 

w Świebodzinie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Międzyrzeczu poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia. 

Liczba uczestników: 320 uczniów oraz 80 nauczycieli. 

 

 

Z BONEM PO INNOWACJE 

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – grudzień 2018 

Opis:  

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP 

i prowadzą działalność na terenie Województwa Lubuskiego. Celem projektu 

jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie 

wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego. 

Liczba uczestników: 5 

 

METODA AKCELERACJI ROZWOJU KOMPETENCJI PRZEKROJOWYCH W 

PROCESIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW 

Okres realizacji projektu:  październik 2015 - wrzesień 2018.     

 

Opis: 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój 

kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania 

kształcenia praktycznego. W pierwszym etapie projektu stworzony zostanie 

raport dotyczący stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i 

metod kształcenia praktycznego. Następnie zbadane zostanie zapotrzebowanie 
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na umiejętności przekrojowe wśród min. 100 przedsiębiorców. Na podstawie 

analizy wyników, przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich dokonają 

przeglądu uzyskanych wyników i opracują charakterystyki procesów 

kształcenia, których zastosowanie w najbardziej skuteczny sposób prowadzi do 

rozwoju umiejętności przekrojowych wśród studentów. 

 

Koordynator Projektu: 

Politechnika Poznańska - uczelnia wyższa 

 

Partnerzy projektu: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska) – uczelnia wyższa 

Politechnika Częstochowska (Polska) – uczelnia wyższa 

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Polska) – izba 

gospodarcza 

Centria - ammattikorkeakoulu (Finlandia) – uczelnia wyższa  

JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Finlandia) – federacja edukacyjna 

Univerza v Mariboru (Słowenia) - uczelnia wyższa 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja) - uczelnia wyższa 

 

 

 

 

 

 


