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SUKCES

Uczniowie z Wołczyna na gali
Klasa I LO w Wołczynie zidentyfikowała na terenie swojej

gminy 21 dzikich wysypisk śmieci i jedno z nich uporządkowa-
ła. Wszystko to w ramach konkursu Klubu Jagiellońskiego
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu (o inicjatywie uczniów
pisaliśmy w poprzednim wydaniu eko-nto).

17 czerwca w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbyło
się podsumowanie konkursu. - Uczestniczyła w nim nasza
klasa - mówi Patryk Waksmański. - Nasz projekt zdobył pierw-
sze miejsce w województwie opolskim (w gali uczestniczyły
cztery szkoły ponadgimnazjalne z naszego regionu), co uwa-
żamy za sukces, gdyż był to nasz debiut. Podczas gali finało-
wej podsumowano kilkadziesiąt projektów z całej Polski. Na-
grodę Ekspertów uzyskało II LO w Rzeszowie za akcję „Wyłącz
media, włącz myślenie”.

Licealiści z Wołczyna zachęceni poważnym potraktowaniem
ze strony władz i mieszkańców gminy już myślą o starcie
w kolejnej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu.
Po wakacjach chcą wymyślić jeszcze lepszy projekt.

Na zdjęciu: Anna Grabowska i Patryk Waksmański na gali. ❚

Już wkrótce na podwórkach
wielu Opolan znajdą się
brązowe kubły na bio-

odpady. Są nimi tak zwane
odpady organiczne, czyli te,
które można kompostować.
Zalicza się do nich m.in.: kwia-
ty, drobne gałęzie, trociny, ło-
dygi roślin, skoszona trwa, sło-
ma i siano, owoce. Także ro-
ślinne resztki żywności (na
przykład obierki z ziemniaków
czy innych warzyw i owoców)
odpady zielone pochodzące
z kwietników, ogródków przy-
domowych, działek i sadów.
Wreszcie do kubła na bio-
odpady można wrzucić rośli-
ny doniczkowe, także donicz-
kową ziemię, kwiaty cięte, fu-
sy po kawie i herbacie (wraz
z papierowym filtrem), a tak-
że skorupki jaj i łupiny orze-
chów.

Jeśli bioodpadów nie se-
gregujemy, mogą one trafić
z innymi odpadami komunal-
nymi na składowiska, gdzie są
źródłem niebezpiecznych ga-
zów. Najlepszymi kubłami
na bioodpady są tak zwane
kompostowniki, które są na-
powietrzane, dzięki czemu nie

dochodzi do gnicia tych odpa-
dów, lecz do ich mineralizacji,
czyli kompostowania. Dzięki
umieszczeniu na dnie niewiel-
kiego rusztu, zbierają się wszel-
kie odcieki. Po to, by mogły one
spełnić swoją rolę, nie należy
wkładać do nich folii.

- Jeśli do bioodpadów do-
damy na przykład tłuszcze zwie-
rzęce lub białka, nie będą się
one nadawać do wykorzystania
jako nawóz - mówi Manfred
Grabelus, dyrektor Departa-
mentu Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego. -
Dlatego warto się zastanawiać,
co do kompostownika wrzuci-
my. Ale radzę także uważnie
czytać to, co dostaniemy w na-
szej gminie na ulotce i w treś-
ci regulaminów. Różne zbiera-
jące firmy sortownicze mogą
mieć różne wymagania.

Dlaczego warto segregować 
odpady? Dzięki temu zdecydo-
wanie zmniejszy się ilość od-
padów trafiających na składo-
wisko. Jest to właściwy krok
do osiągnięcia wymaganych
przez Unię Europejską poziomów
odzysku odpadów ulegających
biodegradacji. W latach 2010-

2020 należy zdecydowanie
ograniczyć ilość składowanych
odpadów ulegających biode-
gradacji (nawet do 65 procent).

Z bioodpadów powstaje przy-
datny i naturalny nawóz, któ-
rym można użyźniać glebę
w ogrodzie czy na działce.

Przez oddzielenie odpadów
organicznych nie występuje pro-
ces gnicia odpadów zmiesza-
nych, dzięki czemu mniej jest
nieprzyjemnego zapachu w po-
jemnikach. Poprzez zmniejsze-
nie ilości odpadów komunal-
nych obniżeniu ulegają również
koszty transportu.

Dzięki segregowaniu bio-
odpadów przyczyniamy się
do ponownego wprowadzenia
substancji organicznych do zam-
kniętego obiegu materii w śro-
dowisku naturalnym.

Mieszkańcy regionu, którzy
mają przydomowe ogródki, czę-
sto rezygnują z kubła na bio-
odpady i ich kompostowanie
prowadzą w kompostownikach
lub w pryzmach. Świeży kom-
post uzyskujemy po upływie
3-4 miesięcy. Po 9-12 mie-
siącach może on być stoso-
wany jako nawóz przed sianiem
lub sadzeniem roślin. ❚

Warto segregować
odpady organiczne
Do kubła z bioodpadami nie należy wrzucać resztek mięsa, kości, tłuszczów,
odchodów zwierzęcych, drewna ani chwastów z nasionami i chorych roślin.

TEGO NIE 
KOMPOSTUJEMY 

> drewno;

> resztki mięsa i kości
oraz inne odpady po-
chodzenia zwierzęcego,
szczególnie tłuszcze;

> białka zwierzęce;

> żywność przetworzona
(np. resztki zupy);

> zepsuta żywność;

> odchody zwierzęce;

> papierosy i niedopałki;

> resztki tworzyw sztucz-
nych, metali, szkła;

> kartony wielomateriało-
we (np. po sokach albo
po mleku);

> piasek i sorbent dla kotów;

> zanieczyszczone trociny;

> popiół z pieca lub z ko-
minka;

> duże ilości chwastów z na-
sionami i chore rośliny.
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Do Szwecji nam daleko
DR KRYSTYNA SŁODCZYK,
biolog, Zieloni 2004

Na kilka dni przed „refor-
mą śmieciową” 1 lipca ma-
my przed sobą pole bitwy.
Pozostajemy w napięciu,
w niepewności, z myślą, że
może coś się zmieni. Nazy-
wa się ją czasem rewolucją,
ale na razie mamy chyba
więcej rewolucyjnej atmo-
sfery niż rzeczywistej zmia-
ny systemu.

Nie bardzo wierzę w to,
że w ciągu najbliższych dni
ktoś przyjedzie i zabierze mi
jeden kubeł czarny, a w za-
mian postawi trzy kolorowe.
Jest już za minutę dwuna-
sta i wygląda na to, że nie
wszystkie gminy zdążą. Nie-
które zachowują się tak,
jakby wierzyły, że przesuną
na swoim terenie wejście
w życie ustawy. Gdybym
stan przygotowań do tej re-
formy miała opisać języ-
kiem hydrologicznym, to
powiedziałabym, że jeste-
śmy w dolnej strefie stanów
średnich, najwyżej w prze-
ciętnej. W niektórych gmi-
nach da się pewnie wszyst-
ko załatwić 1 lipca, ale
w większości tak nie bę-
dzie. Nie zdarzy się żaden
cud, który sprawi, by spełnił
się cel ustawy, a jest nim
zniknięcie śmieci z okolicz-
nych lasów i rowów. Nic ta-
kiego się nie zdarzy w na-
szej świadomości, by ten
stan się zmienił. Bo pracy
nad świadomością ciągle

nam brakuje. Wprowadza
się system, do którego lu-
dzie nie są przygotowani.

Przedwczoraj gościłam
w Opolu panią minister Mo-
nikę Ekstrom. Opowiadała
ona mieszkańcom Opola, że
w Szwecji segreguje się
śmieci na 13 frakcji, a 6 ko-
lejnych odprowadza się
do specjalnych punktów od-
bioru odpadów w gminie.
U nas mamy raptem trzy
frakcje, a wiele osób i tak
nie wie, gdzie co wyrzucać.
Dlaczego tak jest? Szwedzi
kładą ogromny nacisk
na nieformalną, pozaszkolną
edukację ekologiczną. U nas
praktycznie nie ma jej
w ogóle. Do przeciętnego
obywatela nikt nie dotarł, by
mu powiedzieć, jak i dlacze-
go ma segregować, ani jaki
jest związek między ekolo-
gią, a jego zdrowiem. ❚
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Diabeł tkwi w szczegółach
ANDRZEJ KASIURA,
burmistrz Krapkowic

Śmieciowa rewolucja,
która jest przed nami,
na pewno nie została przy-
gotowana w szczegółach
zarówno przez ustawodaw-
cę, jak i przez minister-
stwo, które długo nie po-
trafiło się wypowiedzieć
wiążąco choćby na temat
udziału w przetargach spó-
łek komunalnych.

Trochę nas jako samorzą-
dowców przeraża, że instytu-
cje kontrolne już się szykują
do sprawdzania, czy wszyst-
ko wykonamy dobrze, choć
dziś same nie byłyby w sta-
nie powiedzieć, co i jak po-
winniśmy robić. Zostaniemy
ocenieni dopiero po fakcie.
Wtedy się dowiemy, jak mie-
liśmy postępować, kiedy już
będzie jasne, co i gdzie nie
wypaliło. My musimy decy-
dować już.

Dla nas - podobnie jak
dla mieszkańców - sprawą
kluczową jest, by odpady
były odbierane nieprzerwa-
nie. Dla ludzi mniej ważne
jest, czy odpady wrzucą
do jednego czy do siedmiu
kubłów. Niepokoi ich raczej,
czy śmieci zostaną odebra-
ne oraz ile trzeba będzie
za to zapłacić.

Część osób jest zaniepo-
kojona, zwłaszcza tam,
gdzie przetargi nie są roz-
strzygnięte, a czasem nawet
ogłoszone. Prawnicy dopie-
ro teraz interpretują, że jeśli
przetarg nie będzie roz-
strzygnięty, mieszkaniec

może dotychczasowemu
przedsiębiorstwu powierzyć
odbiór śmieci.

Rozmawiam z przedsię-
biorcami, którzy narzekają,
że skumulowało się tyle
przetargów i powinni usta-
wić tyle pojemników, że
żadna fabryka nie będzie
w stanie ich wyproduko-
wać, chyba że za dużo
wyższą cenę.

Zastanawiam się, czy
osiągniemy zakładane po-
ziomy odzysku surowców
z odpadów. Myślę, że tak,
ale pewnie za dwa, trzy la-
ta. Tym bardziej, że w wo-
jewództwie opolskim insta-
lacje nie są przygotowane,
a na pewno nie ma jej re-
jon kędzierzyńsko-kozielski
ani rejon północny. Woje-
wództwa śląskie i dolnoślą-
skie mają - czasem tuż
za granicą regionu - tych
instalacji nadmiar, ale
ustawa zabrania nam od-
pady wywozić. ❚
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Sukces Eko-lewiniaków
Szkoła podstawowa w Lewinie Brzeskim zajęła IV miejsce

wśród szkół podstawowych w ogólnopolskim konkursie na te-
mat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym pt. „Świadomy wie, co robić z ZSEE”.

- Konkurs trwał sześć miesięcy i obejmował różne ekolo-
giczne zadania - mówi Aldona Kosińska, koordynator projek-
tu. - Jednym z nich było sporządzenie gminnej mapy miejsc
przyrodniczo zaniedbanych i punktów odbioru ZSEE. Sporzą-
dzoną przez uczniów dokumentację zidentyfikowanych dzikich
wysypisk śmieci szkoła przekazała służbom gminy w celu ich
zlikwidowania.

Członkowie kółek - gier planszowych, ekologicznego i infor-
matycznego, używając materiałów odpadowych, wykonali grę
planszową pt. „Dzieci kontra elektrośmieci”. Eko-lewiniacy prze-
prowadzili też akcję informacyjną o prawidłowym postępowaniu
z ZSEE wśród dzieci, rodziców i innych mieszkańców gminy.
Wreszcie zorganizowali zbiórki elektroodpadów. Udało się w nie
włączyć dzieci i dorosłych, nauczycieli, sołtysów i wielu miesz-
kańców gminy. Łącznie udało się zebrać 4079 kg
elektroodpadów. Nagrodą dla uczniów były laptop oraz upomin-
ki dla pięciorga członków zespołu Eko-lewiniacy. ❚AR

CH
IW

U
M

PR
YW

AT
N

E



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF006e0074006f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


