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ELEKTROŚMIECI

W Wołczynie zebrano 2464 kg
Wspólna akcja Urzędu Gminy i firmy MB Recycling odbyła

się 11 i 12 lipca. - Przygotowaliśmy specjalny harmono-
gram miejsc, do których w w ciągu dwóch dni, w różnych
godzinach można było przynosić elektrośmieci - mówi Joan-
na Ptak z Wydziału Rolnictwa UG Wołczyn. - Informowaliśmy
mieszkańców o akcji za pomocą plakatów wywieszonych
w całej gminie. Powiadomiliśmy także sołtysów oraz prosili-
śmy o ogłoszenie tej wiadomości w kościołach.

Michał Miciak, koordynator akcji Elektryczne Śmieci, infor-
muje, że łącznie udało się zebrać 2464 kg elektroodpadów,
przede wszystkim starych telewizorów i lodówek.

- Niestety, część sprzętu została “rozebrana” przez
złomiarzy - ubolewa pan Michał. - Zabrali to, co uznali dla
siebie za cenne, zostawiając resztę. Tę resztę także zabrali-
śmy. Od tych mieszkańców, którzy wyrazili takie życzenie,
odebraliśmy również sprzęt w domu. Zarówno dla nich, jak
i dla gminy akcja była bezpłatna.

W lipcu podobna akcja odbyła się na Opolszczyźnie m.in.
w gminie Tułowice. ❚

Prace nad jej nowelizacją
trwają właśnie w General-
nej Dyrekcji Ochrony Śro-

dowiska.Marian Wojciechowski,
wójt gminy Reńska Wieś, uwa-
ża, że nowa propozycja jest kro-
kiem w dobrą stronę. - Teraz, że-
by ściąć suche drzewo, któremu
przecież i tak nie można pomóc
ani go uratować, trzeba napisać
wniosek - wyjaśnia. - Przyjeż-
dża komisja, a następnie nale-
ży wydać decyzję administracyj-
ną. To jest naprawdę przesada.
Przecież i tak nie ma podstaw,
żeby zgody na taką wycinkę od-
mówić. Według nowego prawa
zgoda nie będzie już koniecz-
na. Wystarczy zawiadomić gmi-
nę, że planuje się dokonać wy-
cinkę, a jeśli w ciągu 30 dni nie
będzie sprzeciwu, można przy-
stępować do pracy.

Zgłoszenie ma zastąpić 
zezwolenie także wówczas,
gdy chcemy usunąć tak zwane
gatunki obce, czyli np. takie ro-
śliny, które wysiały się samo-
rzutnie i przytłumiły dotychczas
rosnące w tym miejscu drzewa
lub nie sa typowe dla naszej
strefy klimatycznej.

Nowa ustawa zmniejszy tak-
że kary za wycinkę drzewa bez
zezwolenia. Obecnie wynosi
ona trzykrotność zwykłej opła-
ty za wycinkę, w przyszłości
kara będzie wynosić tyle, co
podwójna stawka.

- Proszę pamiętać, że mó-
wimy o naprawdę dużych su-
mach - dodaje wójt Wojcie-
chowski. - Przykładowo opłata
za wycięcie dębu o obwodzie
pnia około 1,5 m, a w przypad-
ku tego gatunku to wcale nie
jest tak dużo, przekracza z pew-
nością 100 tysięcy złotych. Ka-
ra będąca wielokrotnością ta-
kich dużych sum ma za zadanie
odstraszać od nielegalnej wy-

cinki. Nie jestem jednak pewien,
czy to jeszcze działa, bo mówi-
my przecież o kwotach, które są
poza zasięgiem możliwości prze-
ciętnego człowieka.

Wójt zapewnia, że w jego gmi-
nie nie egzekwuje się wygóro-
wanych opłat za wycinkę ani
od osób fizycznych, ani od firm
czy od instytucji. - Nakazujemy
natomiast nasadzenia nowych
drzew - dodaje Marian Wojcie-

chowski. - Przynajmniej dwóch
lub więcej w zamian za wycięte,
tak, by zachować proporcję
w przyrodzie. Chodzi o to, by pod-
czas kontroli po upływie 3 lat, ale
także później, mieć pewność, że
ścięte drzewo rzeczywiście zo-
stało zastąpione nowym.

Ustawowy obowiązek wy-
cinki drzew za zgodą samo-
rządu nie dotyczy drzew owo-
cowych. ❚

Wycinka po nowemu
Żeby wyciąć uschłe drzewo, nie będzie trzeba uzyskiwać zezwolenia. Wystarczy
zgłosić w gminie taki zamiar - proponują autorzy przygotowywanej ustawy.
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Krok w dobrą stronę
RADOSŁAW GAWLIK, Partia Zieloni,
prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

Po niespełna miesiącu
funkcjonowania tzw. ustawy
śmieciowej wiemy, że jest to
ruch we właściwym kierun-
ku. Poprzednio samorząd był
z gospodarki odpadami wy-
łączony, co było sprzeczne
z duchem i dyrektywami Unii
Europejskiej o segregacji
odpadów.

Podmioty prywatne i firmy
mające składowiska uma-
wiały się z ludźmi na wywóz
odpadów na zasadzie wolnej
konkurencji. Efektem tego
były możliwie tanie składo-
wiska, jak najtańsze usługi
itp., wszystko to kosztem
ekologii i środowiska.

Niewątpliwie ustawa ta
ma pewne manakmenty.
Jednym z nich jest pewne
zamieszanie, które wywołała,
ale z drugiej strony jest ono
o tyle zrozumiałe, że to jest
naprawdę ustawa rewolucyj-
na, kreująca nowy system.

Trzeba ją będzie doprecy-
zować i “dojaśnić”, ale osta-
tecznie będzie ona prowa-
dzić do tego, że ruszy odzy-
skiwanie surowców
wtórnych. To jest skutek
presji ekonomicznej. Kto nie
chce segregować, musi za-
płacić podwójnie, więc więk-
szość na pewno zdecyduje
się na segregację.

Generalnie lepiej poradzi-
ły z tym sobie małe gminy,
które dointerpretowały na-
wet pewne luki w ustawie.

Część dużych samorządów,
wśród nich np. Wrocław,
najpierw protestowaly prze-
ciw ustawie zawierającej
błędy i zapowiadały, że nie
będą jej wdrażać, a potem
na ostatnią chwilę próbowa-
ły ją jednak wprowadzić,
skutkiem czego wszystko
jest spóźnione. Moje stowa-
rzyszenie zadeklarowało, że
będzie segregować śmieci,
a na razie nie mamy ani
worków, ani koszy itp.

Mimo tych kłopotów je-
den efekt udało się osiąg-
nąć praktycznie od razu. Na-
wet ci, którzy skupili się
na mankamentach nowego
systemu, zaczęli się uczyć,
zastanawiać, co to znaczy,
że segregujemy śmieci, dla-
czego odpadów nie wolno
palić w piecu itd. Część sa-
morządów bardzo w tym po-
mogła, wydając ulotki, bro-
szury itp. ❚
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Na dziko to nie u nas
JÓZEF MATELA,
burmistrz Kietrza

Ustawa została tak skon-
struowana, żeby mieszkań-
com nie opłacało się wywo-
zić odpadów do lasu, skoro
opłata nie zależy od ilości
śmieci, a odpadami zosta-
wionymi na progu ma obo-
wiązek zająć się gmina.

Nieco inaczej rzecz wy-
gląda na tzw. terenach nie-
zamieszkanych. My posta-
wiliśmy na pełne zaufanie
do ludzi. Firmy, szkoły i in-
stytucje też produkują śmie-
ci i będą płacić od pojemni-
ka, co w samo w sobie kusi,
by zawieźć jego zawartość
na dzikie wysypisko. Wierzę,
że zdecydowana większość
ludzi postąpi uczciwie i eko-
logicznie. Te może pięć pro-
cent kombinatorów musi się
liczyć z tym, że jeśli zostaną
złapani, będą też surowo
ukarani. Myślę, że już 2-3
kary na terenie gminy po-
skutkują. Zdarzyło się już
u nas, że straż miejska
po stercie plastików po ser-
kach poznała, kto wywiózł je
do lasu. Liczymy i na to, że
mieszkańcy, którzy płacą
i segregują, będą też mieć
otwarte oczy i sygnalizować,
kto się z obowiązków nie
wywiązuje.

Ponieważ od lat starannie
monitorowaliśmy teren gmi-
ny, w tej chwili jawnych dzi-
kich wysypisk u nas nie ma.
Natomiast od czasu do cza-
su przyjeżdżają do nas obcy
ludzie, często gdzieś z dale-
ka i to oni nam nieczystości

dosypują. To są najgorsze
przypadki, bo taki “gość”
przyjeżdża, wysypuje i jakby
nigdy nic podróżuje dalej.

Jeśli ktoś z naszych
mieszkańców dotychczas
czasem wysypywał śmieci
gdzieś w miejscu niedozwo-
lonym, to teraz tego nie zro-
bi, skoro my gwarantujemy
odebranie wszystkich odpa-
dów komunalnych.

Gdyby się zdarzyło ina-
czej, będziemy reagować
na sygnały mieszkańców in-
formujących, gdzie odpady
zostały na dziko wysypane.
Wcześniej czy później
wszystkie takie dzikie wysy-
piska w gminie polikwiduje-
my. Dysponujemy na ten cel
pieniędzmi, które są budże-
towe, ale pochodzą z odpisu
za gospodarcze korzystanie
ze środowiska. Będziemy
więc na pewno teren gminy
porządkować.

❚
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10 gmin nadal bez umów na wywóz
Trzy samorządy: Lubrza, Dobrzeń Wlk. i Wołczyn nie ogłosiły jeszcze przetargów.

Wójt Dobrzenia Wielkiego
Henryk Wróbel zapewnił

jednak w czwartek, że taki prze-
targ zostanie ogłoszony na po-
czątku sierpnia. Jego roz-
strzygnięcia samorządowiec
spodziewa się we wrześniu. Za-
pewnił, że mimo opóźnień od-
biór odpadów przebiega spraw-
nie, według starych zasad.

Przetargu na wybór firmy,
która ma odbierać śmieci, nie
ogłosiła też - zgodnie z zapo-
wiedziami - gmina Lubrza. Wójt
Mariusz Kozaczek po konsul-
tacji z prawnikami uznał, że tzw.
ustawa śmieciowa nie przewi-
działa sytuacji gmin, w których
gospodarkę odpadami prowa-
dzą zakłady budżetowe. Sa-

morządowiec nie chciał prze-
kształcać zakładu w spółkę ko-
munalną, by mogła ona star-
tować w przetargu. Jego zda-
niem groziłoby to zwolnieniami.

Rzecznik wojewody Jacek
Szopiński podał w czwartek, że
w sumie w całym regionie 61
z 71 gmin zawarło umowy
na wywóz odpadów. Wśród
dziesięciu, które tego nie zro-
biły, w trzech - gminach
Branice, Paczków i Pawłowiczki
- przetarg unieważniono; jedna
- Olesno - choć zorganizowała
przetarg, to nie wyłoniła do tej
pory wykonawcy; a trzy inne -
Brzeg, Strzelce Op. i Strzeleczki
- wyłoniły wykonawcę i nieba-
wem powinny zawrzeć umowy.

- W dziewięciu z dziesięciu
wymienionych gmin prowadzo-
ne są obecnie działania, które
mają na celu zorganizowanie czy
zakończenie postępowań prze-
targowych i zawarcia stosow-
nych umów z wykonawcami. Je-
dynie gmina Lubrza przetargu
nie zorganizuje. Odbiór odpa-
dów zleci spółce komunalnej -
doprecyzował Szopiński. Rzecz-
nik dodał, że na razie nie było
potrzeby, by w sprawie wpro-
wadzania w życie zapisów usta-
wy śmieciowej interweniował wo-
jewoda.

Główny Inspektor Ochrony
Środowiska zapowiadał, że
w drugiej połowie roku skontro-
lowanych zostanie 10 proc.

gmin w kraju pod kątem tego,
czy realizowane są zapisy usta-
wy śmieciowej. Sprawdzane ma-
ją być kwestie dotyczące m.in.
przeprowadzenia przez gminy
przetargów. Za nierozstrzygnię-
te przetargi na wywóz śmieci sa-
morządom grożą kary - od 10
do 50 tys. zł.

Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska Krzysztof Gaworski
poinformował, że w woj. opol-
skim nie została wydana jeszcze
żadna decyzja o nałożeniu takiej
kary. Zaznaczył jednak, że mo-
gą być one nakładane po kon-
trolach do trzech lat wstecz.
Podkreślił też, że gminom w ta-
kim przypadku przysługuje
odwołanie. PAP



<<
  /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


