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Jedna z linii lotniczych ofe-
ruje na swych billboardach 

tanie przeloty do miast nad 
Wisłą. Największe banki już 
od dawna toczą walkę o przy-
byszów z naszego kraju. Gdy 
odwiedziłem jeden z nich, do-
stałem do ręki...

Tu w przedszkolu, nas unika-
ją jak ognia, nic nie może-

my już się dowiedzieć – mówi 
pani Beata - ale rozmawialiśmy 
z matką, która oglądała przed-
szkole, bo chciała zapisać dzie-
cko. Pani oprowadziła ją po ca-
łym budynku i pokazała ogró-
dek. Nie miała wątpliwości...

Po kilku minutach zapadł w 
sen i przyśniła mu się jego 

zmarła babcia. W czasie snu 
podała mu numery w losowaniu 
Dużego Lotka, które natych-
miast zapisał po przebudzeniu. 
Kilka tygodni później okazało 
się, że dokładnie takie numery 
zostały wylosowane...

  S I E D E M  N O W Y C H  C U D Ó W  Ś W I A T A  -  s t r. 9
Prezydent Brazylii Luiz Inacio „Lula” da Silva w cotygodniowej 
pogadance radiowej zachęcał rodaków, do głosowania na statuę 
Chrystusa Odkupiciela w Rio. W sprawę zaangażowała się nawet 
piłkarska reprezentacja Brazylii. 
W Peru rząd udostępnił ustawione w miejscach publicznych 
komputery podłączone do internetu, aby umożliwić oddanie głosu 

na inkaskie miasto Machu Picchu. W Meksyku na butelkach Coca-Coli umieszczono 
reklamę zachęcającą do poparcia ruin miasta Majów -  Chichen Itza. Prezydent Chile 
wzywał rodaków do głosowania na słynne figury z Wyspy Wielkanocnej…
W innych częściach świata było podobnie. W Chinach, ojczyźnie Wielkiego Muru, 
państwowa agencja informacyjna przygotowała obszerny materiał na temat głosowania.

Cieszy mnie to że moje lesz-
cze to nie przypadki. Na 

pewno się z nimi czyli z tymi 
powyżej siedmiu kilo jeszcze 
spotkam. Bóg jeden wie za ile 
lat, na którego z nich jest już 
podpisany wyrok ale zrobię 
wszystko żeby być tym, który 
je przechytrzy...

Gazeta WPR i Radio Bogoria poszukują 
współpracowników do nowo powstałego 

biura reklamy w Pruszkowie. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr. tel.: 22 758 43 32 lub 22 758 86 91 

a także osobiście 
Pruszków ul. Kościuszki 52 
(wejście od ul. Sobieskiego)

tel/fax: 0-22 758 43 32, 
reklamapruszków@radiobogoria.pl

www.radiobogoria.pl

Jak Putin ze trzy lata 
temu zorganizował defi-

ladę na Placu Czerwonym, 
cały świat siadł z wrażenia. 
Pokażemy i my, że w zdoby-
waniu Bieguna po prostu się 
liczymy.
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W i d z i a n e  z  T w o r e k

Och, piękna to ziemia, 
to nasze Mazowsze… 
- w myślach prze-

powiadałem sobie Wieszcza. 
Uśmiechnąłem się, gdy docho-
dziłem do tego, że: ”... i powie-
trze zdrowsze…” A już absolutne 
szczęście na twarzy mieć musia-
łem, gdy doszedłem do miejsca: 
„… i dziewki kraśniejsze…” Bo 
to wszak prawda absolutna. Tak 
sobie przepowiadałem i szed-
łem. Na pierwszy pourlopowy 
spacer, bo urlop niestety nie na 
Mazowszu spędzałem. Szedłem 
zaś tam, gdzie jak już o tym pi-
sałem w pierwszym felietonie z 
cyklu „Widziane z Tworek”, jest 
atmosfera powszechnego zro-
zumienia dla wszystkiego i dla 
wszystkich, czyli do parku ota-
czającego Tworkowski Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych. Pogoda piękna była, 
więc już z daleka zobaczyłem 
siedzących na ławeczkach pen-
sjonariuszy, zatopionych we 
własnych myślach. Pogodnych 
i zatroskanych, spokojnych lub 
nerwowo rozglądających się po 
okolicy. W zależności od stop-
nia gotowości na przyjmowanie 
otaczającej zewsząd rzeczywi-
stości.
- Co to chłopie, po urlopie? 
– usłyszałem z ławeczki w cie-
niu akacji. To pan Henio. Filozof 
i artysta. Biegle władający kil-
koma językami. W tym dwoma 
bardzo egzotycznymi. Trafi ł tu, 
jak sam mówi z powodu ogólne-
go niedostosowania. Mój ulubio-
ny rozmówca i tłumacz zawiło-
ści. Bo wszystko wytłumaczyć 
się da.
– A chwalić Boga po urlopie. I 
cieszę się bardzo, bo tam gdzie 
byłem, to ani telewizora, ani ra-
dia. Komórka nawet bez zasięgu 
i aby zadzwonić trzeba był cho-
dzić na wzgórek, jak owe dzieci 
z „Powrotu Taty”, co chodziły na 
„zmówić paciórek” aby ojca im 
zbójcy nie usiekli. Wprawdzie 
odpocząłem, ale wieści ze świa-
ta brakowało. Myślę, że teraz od 
Pana wszystkiego się dowiem. 
- Dobrze Pan powiedział, że ze 
świata. Bo tu u nas nuda aż pisz-
czy. Jak się walili wszyscy ze 
wszystkimi tak się i walą. Pisy, 
Lisy, Lidy, Popy. Nuda, bo robią 
to tak, aby sobie nie daj Boże 
krzywdy za dużej nie zrobić. Nie 
ma sobie czym głowy zawracać. 
Bo głowę ma Pan tylko jedną. 
Wiem coś o tym. Ale na świecie 

WODZU! 
NA BIEGUN PROWADŹ!!!

to co innego. Znów zdobywają 
Biegun Północny. Słyszał Pan? 
Zresztą niech Pan siada, to chęt-
nie opowiem.
Najpierw zobaczyłem w te-
lewizji, że Ruskie na Biegun 
wysłali dwie swoje łodzie pod-
wodne. Dlatego podwodne, 
bo nawet dzieci wiedzą, że na 
Biegunie nic tylko woda i lód. 
Za to pod Biegunem?  I ropa, i 
złoto, i diamenty, i cała tablica 
Mendelejewa. A Mendelejew 
jak wiadomo Ruski uczony, więc 
komu się należy? Ruskim oczy-
wiście. Oprócz tego twierdzą, że 
Rosja i Biegun z tej samej gliny 
ulepione są. Więc te łodzie pod-
wodne popłynęły, ichni kapitan 
Nemo pod wodą z łodzi wysiadł, 
fl agę ruską w dno wetknął i 
Biegun zdobył. Jak to zobaczy-
li Kanadyjczycy to premiera na 
krążownik zapakowali, fl otę wo-
jenną dołączyli i popłynęli zakła-
dać na Biegunie bazę wojskową. 
Udają, że ruskiej fl agi nie widzą, 
bo kto by tam pod lód zaglądał. 
Na to wnerwili się Skandynawy, 
bo podobno kiedyś pierwsi do 
Bieguna Północnego dotarli i 
też wybierają się w wojskowym 
towarzystwie. Odgrażają się też 
Amerykanie, że albo Biegun jest 
wszystkich, albo ich. Bo nie są 
od macochy.
Patrzyłem ja na to i zadawałem 
sobie pytanie, które każdy gene-
tyczny patriota polski by sobie 
zadał: A MY? Biegun właśnie 
nam się należy, jako choćby 
częściowe wyrównanie dziejo-
wych niesprawiedliwości i za-
sług dla świata. Dlaczego zatem 
ani Prezydent, ani Premier larum 
nie grają, na koń nie wsiadają, 
za szable nie chwytają?  Co się 
stało MALI RYCERZE? A może 
nie mają czym Bieguna zdoby-
wać? Jak Putin ze trzy lata temu 
zorganizował defi ladę na Placu 
Czerwonym, cały świat siadł z 
wrażenia. Pokażemy i my, że w 
zdobywaniu Bieguna po prostu 
się liczymy.
 - Panie! Jak oni szli! Szli, je-
chali, lecieli. Aż serce w czło-

wieku rosło. Najpierw trzech 
kawalerzystów na kasztankach 
jak za czasów Marszałka. Potem 
wyglądałem Pana Prezydenta 
na białym koniu, ale ukazał się 
w samochodzie i to czarnym. 
Podobno były kłopoty z dobra-
niem konia odpowiedniej wiel-
kości. Potem znów kawaleria i 
tzw. „rzut pieszy”. Od wetera-
nów naszych wojen zamorskich 
w nieco sfatygowanych mundu-
rach, przez wojska sojusznicze 
w postaci pułku artylerii fran-
cuskiej, w którym to pułku sam 
Cesarz pierwsze działa ładował, 
po naszych ślicznych zuchów z 
wojsk reprezentacyjnych.  Nad 
Alejami latały samoloty. Szkole 
Iskry, ciągnące dymy w narodo-
wych barwach, helikoptery ze 
skrzydłami i bez, duże i małe, 
aż po nasze najdroższe F-16. A 
dalej pancerni. W huku silników 
i obłokach spalin toczyły się po-
jazdy pancerne z karabinami ma-
szynowymi, działami i rakietami. 
Toczyły się na kołach i sunęły 
na gąsienicach. Od najlżejszych 
Rosomaków (na kołach) po cięż-
kie twarde i najcięższe Leopardy 
(na gąsienicach). A potem znowu 
kawaleria i … koniec!
Na wszystko patrzył z trybuny 
Pan Prezydent, Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych, Minister Szczygły-
Rydz od spraw wojskowych, a 
na nich obydwu z pomnika sam 
Marszałek Piłsudski z ręką na 
szabli. Nie było ani jednej łodzi 
podwodnej, ani jednego krążow-
nika.
Zrozumiałem, że hasła, któreśmy 
z taki zapałem w studenckich 
czasach, w akademikach głosili, 
że: „Biegun wróci do Macierzy” 
oraz, że „Grenlandia Zawsze 
Polska” jak za beznadziejnej ko-
muny teraz też zrealizowane nie 
zostaną.  Jednak nadal należy 
mieć nadzieję. Wodzu! Prowadź 
nas na Biegun!
Tu Pan Henio otarł łzę z bławat-
nego oka płynącą i udał się na 
kolację, bo akurat na oddziale 
larum grali.

Jerzy Fijałkowski.

reklama
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WIELKIE BUM...

ło rzęsisty deszcz spadających 
meteorów czy innych za prze-
proszeniem Perseidów,   niebo 
zaciągnęło chmurami tak, że 
nawet gdyby jaki tunguski walił 
w  kierunku stodoły sąsiada, to 
i tak nic byśmy nie zobaczyli. 
W takich warunkach przyrody 
zaobserwować dało się jedy-
nie deszcz upadłych karier w 
gwiazdozbiorze rodzimej po-
lityki. Już to omsknął się ze 
stołka Minister od-Rolnictwa, 
chwilę później upadła Gwiazda 
Narodowej Edukacji. Nie dane 
mu było zdyskontować zasług 
za wprowadzenie uczniowskich 
mundurków. W wyniku owych 
katastrof oraz na skutek wywoła-
nej reakcji łańcuchowej rypło się 
jeszcze kilka innych, porażająco 
świecących obiektów politycz-
nego nieboskłonu. I oczywista 
ich najbliższych meteorów. Całe 
to nieszczęście wisiało w powie-
trzu już od jakiegoś czasu i tylko 
ktoś mało spostrzegawczy lub 
zgoła słabowidzący nie przewi-
dywał takiego obrotu spraw. 
  O kurczę, co się zaraz potem 
porobiło? Jeden ważny pan nie-
opatrznie powiedział Drugiemu 
też ważnemu, że wszystko wie-
dział już wcześniej, bo mu za-
kolegowany Trzeci równie waż-
ny wszystko wyszczekał. Na to 
ten Drugi odparł, że przeciwnie 
otóż. Bo jakby Pierwszemu mó-
wił, to by się wzięło i nagrało 
na urządzenie, które miał był w 
kieszeni. A że się nie nagrało, 
zatem z całą pewnością nic nie 
powiedział.  To ten Trzeci wte-
dy stwierdził, że Drugi może i 
jest fachowiec od innych spraw 
ale nagrywać to nie potrafi . Oj, 
jak się wtedy Drugi zdenerwo-

Biednemu zawsze wiatr 
w oczy. W obecnej ka-

nikule, ani pogoda nas spe-
cjalnie nie rozpieszczała, 
ani jakichś szczególnych 
atrakcji ze strony sił natury 
nie odnotowaliśmy. Jak już 
nadszedł dzień w którym 
zaobserwować się dać mia-

wał! On nie potrafi  nagrywać?  
A właśnie, że potrafi ! I to jesz-
cze jak... Przecież  już dawno, 
jeszcze w trakcie studiów na-
grywał dla wprawy kolegów z 
akademika. I to na dużo gorszym 
sprzęcie. I wszystko się nagrało!   
Nawet Urban o tym w swoim 
„Nie” pisał. A jak Urban pisał, to 
wiadomo, że tak było, bo inaczej 
już by siedział za wprowadzanie 
w błąd opinii i szarganie dobrego 
imienia Drugiego. A jak na razie 
nie siedzi. 
   I zaraz potem poparli Drugiego 
jego koledzy. No, to koledzy 
Pierwszego i Trzeciego stwier-
dzili, że to jest pic i prowokacja. 
A na dodatek dodali, że jak tak, to 
oni się z Drugim już nie kolegują. 
To Drugi na takie dictum odparł, 
że bez łaski i też się z nimi kole-
gować nie ma zamiaru. Debatom 
i dyskusjom nie było wprost koń-
ca. Po jakichś dwóch tygodniach 
wszyscy razem i każdy z osobna  
stwierdzili, że najlepiej byłoby 
zabrać z manatki i przenieść się 
do innej piaskownicy. Ale zabrać 
się - ot tak - to przecież nie hono-
rowo.  A honor w tym wypadku 
rzecz najważniejsza! Bo kupą ra-
czej już się nie da. 
   Czekam z nieukrywanym zain-
teresowaniem, co też jeszcze ko-
ledzy wymyślą. Bo, że wymyślą 
to pewne. A na wypadek, gdybym 
się  mylił i tak naprawdę nic już się 
nie da wykombinować pozostaje 
mi na pocieszenie, że i tak więk-
szość gwiazd przyszłych wyso-
kich konstelacji zanim rozbłyśnie 
na sejmowym fi rmanencie zapre-
zentuje swoje pomysły na naszych 
łamach. I o to chodzi.
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   Kiedy podróżowałem po Egipcie, 
niemal w każdej jego części miesz-
kańcy chwalili się wobec turystów 
opanowanymi zwrotami: „mucha, 
mucha, karalucha”, „cześć kocha-
nie”, „dzień dobry” oraz wspomnia-
ne już, najbardziej powszechne „jak 
się masz?”. Często wymieniano też 
nazwiska sławnych Polaków: Ma-
łysz, Kubica, Wałęsa i Kwaśniew-
ski. Co ciekawe, kilkunastu spotka-
nych przeze mnie Egipcjan niemal 
bezbłędnie używało języka polskie-
go, którego znajomość przynosi im 
obecnie często dużo większe zyski z 
pracy, niż gdyby władali jedynie j. 
angielskim, stosowanym powszech-
nie przez dużą część ludności w 
komunikowaniu się z obcokrajow-
cami. Muszę przyznać, iż byłem 
pod dużym wrażeniem słysząc nasz 

APETYT NA POLSKOŚĆ
…czyli jak się masz?

   Wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku ożywiło w Polakach chęć do podróży zagranicznych. I to 
nie tylko tych w celach zarobkowych, ale również i wypoczynkowych. Polska, będąca wcześniej cichym 
zakątkiem Europy, którym „wielki świat” mało się interesował, stała się dużo bardziej rozpoznawalna, a 
to obudziło w innych społeczeństwach apetyt na poznanie naszej kuchni, kultury i języka. Sławne wśród 
obcokrajowców pytanie po polsku „jak się masz” obiegło już spory kawał globu.

rodzimy język w ustach 
ciemnoskórych miejsco-
wych.
   Na tym jednak nie ko-
niec. Na plaży przy ho-
telu, w którym wówczas 
mieszkałem, poznałem 
grupę turystów, z któ-
rymi rozmawiałem do-
brych kilkanaście minut. 
Przynajmniej z nimi mo-
głem zamienić parę słów 
bez konieczności użycia 
angielskiego. W pewnym 

momencie, jeden z nich, ku mojemu 
wielkiemu zaskoczeniu, powiedział, 
iż jest Włochem. Chwilę potem do-
dał, iż języka polskiego uczy się od 
sześciu lat na prywatnych lekcjach. 
Przyczyna jego pilnej nauki była 
jednak zrozumiała – zakochał się 
w Polce i chciał zaimponować jej 
rodzinie. Obawiał się, że mógłby 
zostać szybko wyalienowany w ob-
cym mu społeczeństwie, mówiącym 
dziwnym i niezrozumiałym dla nie-
go językiem.
   Pół roku później, wyjeżdżając do 
Wielkiej Brytanii, nie podejrzewał-
bym, że spotkam się ze zjawiskiem 
znacznie bardziej wyrazistym. Otóż 
spacerując po ulicach wielu miast 
na Wyspach, bardzo często można 
usłyszeć język polski. Nie brak też 
reklam, które wprost odnoszą się 

do naszego narodu. Jedna z linii 
lotniczych oferuje na swych billbo-
ardach tanie przeloty do miast nad 
Wisłą. Za to największe banki już 
od dawna toczą walkę o przyby-
szów z naszego kraju. Gdy odwie-
dziłem jeden z nich, dostałem do 
ręki kilkustronicowy opis wszyst-
kich rodzajów oferowanych kont 
bankowych w języku… polskim. 
A nawet tam, gdzie znajdowały się 
napisy po angielsku, ilustracje przy 
nich obrazowały klientów-Polaków, 
trzymających książeczki z napisem 
„paszport”, w którym wpisane imię 
brzmiało „Renata”, lub też dowód 
osobisty z umieszczonym tekstem 
„narodowość: polska”
   Także w supermarketach można 
bez wysiłku znaleźć wiele rodza-
jów rodzimych produktów spożyw-
czych. Dobrym przykładem jest 
„Chleb polski”, chętnie kupowany 
przez wyspiarzy z powodu znacz-
nie lepszego smaku niż miejscowe 
pieczywo. Również piwo znad Wi-
sły cieszy się dużą popularnością. 
W niektórych sklepach samoobsłu-
gowych można spotkać całe rega-
ły wyrobów wyłącznie polskich, 
a zainteresowanie nimi jest z całą 
pewnością niemałe. Ale na kon-
sumpcji produktów spożywczych 
się nie kończy. W bibliotekach na-
wet niewielkich miasteczek, takich 

jak choćby Basildon, w którym 
mieszkałem, wyeksponowanych jest 
około kilkudziesięciu pozycji książ-
kowych w naszym języku, głównie 
lektur szkolnych. Będąc w takim 
miejscu, bez problemu znalazłem 
płyty CD przeznaczone dla Angli-
ków uczących się polskiego. 
   Wszystkie te czynniki prowadzą 
do coraz to większego umacniania 
się pozycji Polaków na Wyspach. 
Dając przykład: zarabiający w Wiel-
kiej Brytanii Polak „ściąga” do swo-
jej pracy znajomych i rodzinę, czyli 
stara się, aby wszelkie wolne posady 
w danej fi rmie zostały zajęte przez 
jego bliskich. Gdy osiąga awans, 
sam zaczyna decydować o tym, 
kogo zatrudnić i wtedy oczywiście 
woli dać pracę rodakom niż obcym 
mu Anglikom. Zjawisko to wydaje 
się na tyle widoczne, iż nie trudno 
znaleźć przykłady potwierdzające tą 
tezę. Zupełnym przypadkiem mia-
łem przyjemność poznać Tomasza 
Olesińskiego, który pracując w fi r-
mie InHealth Corporation, zajmuje 
się nadzorem kontroli jakości wody. 
Jak sam powiedział, woli „obstawiać 
się Polakami, bo z nimi dobrze się 
współpracuje. To zupełnie co innego 
niż praca z Brytyjczykami”. 
   Anglicy, chwaląc się często swoim 
polskim pochodzeniem, w niczym 
nie przypominają Francuzów, nasta-
wionych bardzo patriotycznie bądź 
nacjonalistycznie. Ci ostatni trzy-
mają w sercu wrodzoną i głęboką 
urazę do wielonarodowych Wysp, 
dlatego też znaczna większość 
mieszkańców tego kraju nie zna na-
wet podstaw języka angielskiego. A 
to jest już pewnego rodzaju zapora 
dla naszych emigrantów, których 
lwia część nie potrafi  mówić po 
francusku. Ci zaś z Polaków, którzy 
w zamierzchłych czasach osiedlili 

się tam na stałe, zapodziali gdzieś w 
pamięci swą narodowość, a swych 
potomków wychowali na Francu-
zów. Osobiście przekonałem się o 
tym, poznając ludzi w podobnej sy-
tuacji, mieszkających na stałe w Pa-
ryżu. Być może dlatego też stolica 
Francji, będąca niegdyś kierunkiem 
polskiej emigracji, stanowi teraz je-
dynie pewien zapomniany rozdział 
historii naszego narodu.
   Pomimo drobnych potknięć, pozy-
cja III RP w świecie wciąż rośnie, a 
my stajemy się bogatsi i coraz bar-
dziej wpływowi. Dzięki otoczeniu 
przez małe i średnie państwa, nasz 
kraj stał się reprezentantem Europy 
Środkowo-Wschodniej, Polacy zaś 
głównymi przedstawicielami tej 
części świata. Mniej liczne mniej-
szości na kontynencie będą chęt-
niej identyfi kować się z Polonią, 
niż z ludnością Wielkiej Brytanii 
bądź Niemiec. Nie znajdując więc 
za granicą swych rodaków, będą 
starać się utożsamiać z bliższymi 
im językowo i etnicznie Polakami. 
To zaś może szybko spowodować 
masową chęć nauki naszego języka 
w sąsiednich krajach. Sam miałem 
okazję poznać Czecha, który na-
uczył się polskiego tylko po to, by 
nie zostać wyalienowanym w miej-
scu pracy w Londynie, gdzie więk-
szość stanowili Polacy. 
   Chcąc, nie chcąc, nieformalnie 
spełni się zapowiadana przez Józe-
fa Piłsudskiego koncepcja Między-
morza – wielokulturowego związku 
państw między morzami: Adriaty-
ckim, Bałtyckim i Czarnym. Rolę 
lidera w takim niepisanym układzie 
mogłaby pełnić właśnie Polska, po-
trzeba by jej było jednak mądrego 
i rozsądnego przywództwa, o które 
trudno w dzisiejszych czasach.

Paweł Rogaliński

punkt widzenia

   Większość forumowiczów zgod-
nie twierdzi, iż jedyną rozrywką w 
piątkowy i sobotni wieczór jest wy-
jazd do Warszawy, do tamtejszych 
klubów i pubów. 
   W pewnym sensie wyprawa do 
stolicy stała się rytuałem, sposo-
bem na spędzanie wolnego czasu. 
Zdaniem socjologów „clubing” to 
już część polskiej kultury.
  Spróbuję o tym socjologicznym 
zjawisku opowiedzieć z nieco inne-
go punktu widzenia.
  Od niedawna mamy nocną komu-
nikację miejską z Warszawą, która 
zdecydowanie ułatwia imprezowa-
nie pruszkowskim klubowiczom. 
Mamy zatem juz jak doje-

A może Pruszków?
   Na różnych forach internetowych, dotyczących Pruszkowa, słychać 
krytyczny głos młodych internatów. Niezadowolenie wynika z nudy, 
która zagościła w Pruszkowie, zwłaszcza w weekendowe wieczory. Z 
licznych wypowiedzi wynika, iż w naszym mieście nic się nie dzieje: 
brak imprez, brak atrakcji, jest szaro i nijak.

chać, a co ważniejsze jak wró-
cić, pozostaje tylko skrzyknię-
cie znajomych i witaj weeken-
dzie! Ale dalej są już schody...
   Chcąc wziąć udział w klubowej 
imprezie (czytaj: po prostu wypić 
piwo przy stoliku) musimy przejść 
tzw. selekcję. Najczęściej wygląda 
to w ten sposób, że dwóch panów 
przed wejściem do lokalu selek-
cjonuje wchodzących na tych cool 
(czytaj: fajnych) i tych mniej cool 
(czytaj: mniej fajnych). Ci drudzy 
oczywiście nie wchodzą. Zawsze 
zastanawiałem się, jakie są kryteria 
tej selekcji. Często nawet pytałem 
owych decydentów z przed wejścia 
do klubów. Odpowiedzi najczęś-
ciej były szablonowe: strój, fry-
zura, ogólny wygląd, ilość wcho-
dzących osób i ich płeć. Kryteria, 
są dość mało precyzyjne a często 
uwłaczające godności gości, bo jak 
inaczej nazwać fakt aroganckiego 
zwrotu selekcjonera: „TY NIE!”, 
wypowiedziany do jednego z gru-
py wchodzących przyjaciół, który 
nawiasem mówiąc, nie odbiega 

wyglądem od pozostałej 
reszty.
   Zaznaczam, że nie mó-
wię o lokalach, które swo-
ją tradycją i prestiżem ob-
ligują do strojów typowo 
wieczorowych. Rozpra-
wiam o zwykłych knaj-
pach, gdzie do piwa dole-
wana jest woda, w 200ml 

drinkach jest 6 dużych kostek lodu, 
a barman nigdy nie ma drobnych, 
wymuszając w ten sposób napiwek, 
który na ogół się mu nie należy. Ta-
kich lokali jest w Warszawie cała 
masa. Nazw nie wymieniam, gdyż 
te często się zmieniają z niezrozu-
miałych dla mnie przyczyn. Mają 
jednak całe rzesze klientów, któ-
rzy bardziej od tradycji, w swoich  
clubach cenią tzw. lans (czytaj: ro-
dzaj popularności, tworzonej przez 
bywalców miejsc). Nie wiem, co 
kieruje młodymi ludźmi, którzy za 
możliwość wejścia do takiej knaj-
py, gotowi są znosić upokorzenia ze 
strony pseudo-ochrony, oszustwa 
przy zamówieniach i fatalną muzy-
kę w tle, choć to ostatnie to raczej 
rzecz gustu, o których się ponoć nie 
dyskutuje...
   Może możłiwość wejścia, prze-
brnięcia przez selekcję oznacza 
swioiste wyróznienie, dowód że 
jestem fajny? Że przynajmniej w 
weekend mogę poczuć się lepszy od 
tych, którzy nie weszli do środka?  
Może to są podświadome powody, 

dla których jeździmy do stolicy, 
aby się dowartościować? A może 
po prostu nawet i w warszafce tak 
naprawdę nie ma, co robić i pozo-
stają tylko wylansowane cluby, któ-
rych w Pruszkowie niestety brakuje.
   I jeszcze słowo na zakończenie. 
Jakież też było moje zdziwienie, 
kiedy w lokalu o charakterze bar-
dziej tanecznym, panowie z ochro-
ny szczegółowo przeszukiwali to-
rebki naszych pań, w celu wykrycia 
przemycanego do lokalu własnego 
alkoholu. Było to, delikatnie rzecz 
nazywając, co najmniej mało ele-
ganckie. Ale to wszystko nic w 
porównaniu ze stemplem, jaki nam 

zrobiono na nadgarstkach, na znak, 
iż zapłaciliśmy za wejście! 
Wiem jedno – nie będę chodził do 
takich miejsc, gdzie liczy się metka 
na moich spodniach i nadruk na ko-
szuli. Gdzie personel i goście uda-
ją kulturalnych intelektualistów, 
a przy stolikach słychać typowy 
język bulwarowy. Gdzie gości się 
rewiduje i znakuje.
Zamiast więc narzekać na Prusz-
ków, zastanówmy się, co nas cze-
ka w Warszawie i czy rzeczywiście 
jest się, czym zachwycać. A może 
tu wcale nie jest nudno, może to my 
jesteśmy nudni i warto to zmienić?

Michał Lenart
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Gdzie szukać informacji o dofi nansowaniu 
z UE?
- Gdzie możemy zdobyć informacje dotyczące wykorzystania na te-
renie Powiatu Pruszkowskiego środków fi nansowych z Unii Euro-
pejskiej? 

- Informacje dotyczące dofi nansowania z UE dla Powiatu Pruszkowskie-
go znaleźć można na naszej stornie internetowej w zakładce Unia Eu-
ropejska: www.powiat.pruszkow.pl  Bardziej szczegółowe dane można 
otrzymać pod numerem telefonu: 0-22 738-14-44.

Zapłata za bezumowne korzystanie z dział-
ki jako drogi jezdnej
- Czy przysługuje mi zapłata za bezumowne korzystanie z mojej 
działki jako drogi jezdnej, oraz czy mogę żądać wykupienia jej ode 
mnie przez gminę po cenie gruntów przyległych. Działka została wy-
dzielona w 1991 roku z większej działki i wkrótce została zaanekto-
wana pod drogę gminną. W dokumentach gminy oraz w rejestrze 
gruntów fi guruję jako właściciel bez ograniczeń. 

- Niestety sprawy związane z gruntami „pod drogami” są skomplikowa-
ne i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Pani pytanie. Rozstrzygającą 
kwestią jest pytanie czy droga została zaliczona do kategorii drogi pub-
licznej. Jeśli tak, a podział był dokonany w 1991 roku i zatwierdzony 
decyzją podziałową należy wnioskować, że wydzielona działka została 
przeznaczona pod poszerzenie istniejącej drogi. W takim wypadku jeśli 
jest to droga o kategorii gminnej, Gmina powinna nabyć od Pani prawo 
własności w formie aktu notarialnego. Jednak problem omawianej dro-
gi może być bardziej skomplikowany. Napisała Pani, że działka została 
„zaanektowana pod drogę gminną”, więc jeśli na wydzielonej działce 
została urządzona droga i jest spełniony warunek drogi publicznej wów-
czas prawdopodobnie Gmina stała się właścicielem omawianego gruntu 
z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.). Zupełnie 
inaczej przedstawia się jednak sytuacja, jeśli omawiana droga nie została 
zaliczona do kategorii drogi publicznej. Wówczas istnieje wiele możli-
wości, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, rozwiązania Pani 
sprawy. Niestety w Pani pytaniu jest zbyt mało informacji bym mogła 
udzielić bardziej precyzyjnej odpowiedzi i dlatego proszę o kontakt z 
Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel.: 0-22 738-15-75.

ZARZĄD POWIATU
I n w e s t y c j e  p r z e d e  w s z y s t k i m

Posiedzenia Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego odbywają się raz 
w tygodniu. W każdą środę staro-
sta, wicestarosta oraz członkowie 
zarządu podejmują decyzje w 
sprawach bieżących, dotyczą-
cych funkcjonowania powiatu. 
Porządek obrad każdego z posie-
dzeń pokazuje, że podejmowane 
uchwały dotyczą przede wszyst-
kim inwestycji. Na przykład w 
połowie lipca br. Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego wypowiedział 
się m.in. w następujących kwe-
stiach:
- uzgadniania warunków zabu-
dowy dla Dzielnicy Ursynów dla 
obszaru graniczącego z Gminą 
Raszyn i Gminą Michałowice. 
 - ponownego zaopiniowania i  
uzgodnienia projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części Piastowa -„ 
Zachód”.
- zaopiniowania treści umowy  
darowizny pomiędzy powiatem 
pruszkowskim, a fi rmą ASMET 
S.A., dotyczącej przekazania 
środków fi nansowych w wysoko-
ści 10 tys. zł.
 -  zaopiniowania wyniku postę-
powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczo-
nego na „Założenie ewidencji 
budynków i lokali dla 11obrębów 
gminy Michałowice tj. Granica, 

Komorów Wieś, Michałowice 
Wieś, Nowa Wieś, Opacz Kolo-
nia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice 
Małe, Reguły, Sokołów, Suchy 
Las”.
-  zaopiniowania wyniku postę-
powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego prowadzonego w 
trybie „z wolnej  ręki” na opra-
cowanie „Regionalnego Progra-
mu Rozwoju Gmin i Powiatu 
Pruszkowskiego zlewni Utraty 
- Program Utrata” obejmującego 
swoim zasięgiem wyłącznie teren 
Powiatu Pruszkowskiego. „. 
 -  unieważnienia i ponownego 
przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia pub-
licznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
„Adaptację budynków powojsko-
wych na cele opieki długotermi-
nowej dla Zakładu Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczego (I etap), „. 
 - ustalenia trybu dokonania za-
mówienia publicznego, dotyczą-
cego wykonania konserwacji na-
wierzchni ul. Sadowej w  Prusz-
kowie, 
 -  ustalenia trybu dokonania 
zamówienia publicznego doty-
czącego wykonania kanału sani-
tarnego do Zespołu Szkół im. F. 
Nansena w Pruszkowie, 
- zaopiniowania projektu porozu-
mienia z Gminą Brwinów doty-
czącego usunięcia drzew z drogi 

powiatowej ul. Przejazd w Brwi-
nowie i posadzenie nowych w 
związku z przebudową kanalizacji
deszczowej przez Gminę Brwi-
nów, 
- zezwolenia na lokalizację  zjaz-
du z drogi powiatowej 
 -  zaopiniowania treści umowy 
o pomoc fi nansową z Budżetu 
Województwa Mazowieckiego 
w ramach Samorządowego In-
strumentu Wsparcia Rozwoju 
Mazowsza - komponent A - „Ma-
zowiecki Instrument Wsparcia 
Rozwoju Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej” na zadanie inwe-
stycyjne o nazwie „Przebudowa 
ul. Głównej w Nowej Wsi”.

 Ponadto Zarząd zdecydował o 
ogłoszeniu konkursu na prowa-
dzenie w powiecie pruszkowskim 
publicznej całodobowej placówki 
opiekuńczo  wychowawczej typu 
rodzinnego jako jednostki organi-
zacyjnej pomocy społecznej oraz 
o powołaniu komisji egzamina-
cyjnych dla nauczycieli, ubiega-
jących się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego. Zarząd 
przyjął też informację wydziału 
edukacji, kultury i sportu, doty-
czącą naboru do szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez 
powiat pruszkowski wg stanu na 
dzień 9 lipca 2007 r. 

MIESZKAŃCY PYTAJĄ 
STAROSTA ODPOWIADA

Delegacja z ukraińskiego miasta 
Hostomel w Nadarzynie

W dniach od 11 do 16 lipca br. w 
gminie Nadarzyn przebywała z 
wizytą pięcioosobowa delegacja 
z ukraińskiego miasta Hostomel. 
Omawiano możliwości i kierun-
ki dalszej współpracy, która z 
czasem mogłaby w jakiś sposób 
zostać rozszerzona na teren całe-
go powiatu pruszkowskiego.
W związku z przyznaniem Polsce 
i Ukrainie organizacji Mistrzostw 
Europy Euro 2012, gmina Na-
darzyn zgłosiła obiekty Gmin-
nego Ośrodka Sportu jako bazę 
treningową dla jednej z drużyn, 
uczestniczących w Mistrzostwach. 
Propozycja ta jest aktualnie rozpa-
trywana pośród innych lokalizacji 
przez Zarząd PZPN. 
Przy okazji narodził się pomysł, 
aby nawiązać kontakty z jednost-
ką samorządu ukraińskiego, która 
– podobnie jak Nadarzyn – chcia-
łaby i mogła czynnie uczestniczyć 

w tak poważnym przedsięwzięciu, 
jakim będą Mistrzostwa 2012. 
Dzięki zaangażowaniu Ambasady 
Ukrainy w Polsce, a szczególnie 
jej I sekretarza Sergija Miniaj-
ło, udało się nawiązać kontakt z 
miastem Hostomel. Efektem tych 
starań była wizyta delegacji w 
Nadarzynie. Byli to: Anatolii Ky-
rychenko – burmistrz Hostomela, 
Olena Kyslytsia – radna, sekretarz 
Rady Hostomela, Nataliya Bondar 
– ekonomista wydziału księgowo-
ści i sprawozdawczości Rady Ho-
stomela, Volodymyr Zakhliupanyi 
– radny, dyrektor szkoły oraz Vya-
cheslav Borodin – dyrektor ośrod-
ka kultury.
W październiku delegacja Nada-
rzyna ponownie spotka się z sa-
morządowcami Hostomela, ale już 
na ich terenie. Wtedy też zapadną 
decyzje dotyczące dalszej współ-
pracy.”                                      AK

WSPÓŁPRACA

W tym roku mija 88. 
rocznica powstania policji 
państwowej. Ofi cjalne 
uroczystości z okazji 
Święta Policji zaplanowano 
w Pruszkowie najpierw na 
24 lipca, ale w związku z 
żałobą narodową przełożono je na 27 lipca. Zorganizowano 
je w pruszkowskim Miejskim Ośrodku Kultury. 

ROZMAITOŚCI

 Jest już podpisana - i przyjęta 
przez Zarząd Powiatu Prusz-
kowskiego - umowa  o pomoc fi -
nansową z Budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach 
Samorządowego Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza 
- komponent A - „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Rozwoju 
Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej” na zadanie inwestycyj-
ne o nazwie „Przebudowa ul. 
Głównej w Nowej Wsi”.

Nowa droga 
w Nowej Wsi

Święto 
Policji 24 

lipca



EDUKACJA 

nr 2-3 - sierpień 2007r.

W Y D A R Z E N I A  - Biuletyn Informacyjny Starostwa 
Powiatu Pruszkowskiego - dwutygodnik

Redakcja: Alicja Wejner (redaktor naczelna) a.wejner@zpp.pl oraz Zespół

Wydarzenia

 Wydział Edukacji, Kultury i 
Sportu Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie brał udział w 
konkursie  ofert na realizację 
rządowego programu wyrów-
nywania szans edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży w 2007 
r.  „Aktywizacja jednostek 
samorządu terytorialnego i 
organizacji  pozarządowych”.
Decyzją wojewody mazowie-
ckiego powiatowi pruszkow-
skiemu przyznana została do-
tacja w wysokości 120.141,- 
zł., z przeznaczeniem na 
udzielenie uczniom pomocy o 
charakterze edukacyjnym.
  Przyznane środki fi nansowe 
wykorzystane zostaną na re-
alizację dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Dodatkowe zaję-
cia pozalekcyjne będą miały 
na celu przygotowanie ucz-
niów do egzaminu maturalne-
go z uwzględnieniem przewi-
dywanych zmian, poszerzenia 
ich wiedzy i umiejętności w 
obszarze przedmiotów matu-
ralnych. Odbywać się będą 
także zajęcia pozalekcyjne 
obejmujące: rozwój zaintere-
sowań  i uzdolnień uczniów 
oraz wyrównywanie poziomu 
wiedzy uczniów w gimna-
zjach i w I klasach szkół po-
nadgimnazjalnych, a także za-
jęcia ruchowe pozwalające na 
osiągnięcie właściwej posta-
wy fi zycznej wśród uczniów, i 
wreszcie zajęcia o charakterze 
psychologiczno-pedagogicz-
nym, wspierające rozwój ucz-
nia.
  W okresie od września do 
grudnia 2007 r. w gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjal-
nych, dla których Starostwo 
Powiatowe jest organem pro-
wadzącym, zrealizowanych 
zostanie 3864 godzin ponad-
wymiarowych na organizację  
zajęć pozalekcyjnych. 
  Rezultatem tego programu 
będzie podniesienie i uzupeł-
nienie  poziomu wiedzy wśród 
uczniów będących w trudnych 
warunkach materialnych.

SPORT

Program dla niegrzecznych

Projekt skierowany jest do mło-
dzieży zamieszkującej teren 
powiatu pruszkowskiego. Jego 
celem jest włączenie nieletnich 
mieszkańców powiatu zagrożo-
nych demoralizacją i sprawców 
czynów karalnych w program 
bezpłatnych zajęć sportowych 
organizowanych na terenie Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportu. 
Grupa docelowa - około 50 
uczestników - zostanie wyposa-
żona i ubiór i sprzęt sportowy. 
Zajęcia sportowe zostały po-
dzielone na poszczególne bloki 
tematyczne m.in. zajęcia z ko-
szykówki, zajęcia z piłki noż-
nej, zajęcia z siatkówki, zajęcia 

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie w lipcu 2007 r. wraz 
z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Pruszkowie i Zespołem Zarządzania Kryzysowego roz-
poczęło akcję pt. „Program wychowawczo-sportowy dla 
nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów 
karalnych”.

na basenie oraz na lodowisku w 
okresie zimowym.
Uczestnicy mają rów-
nież do dyspozycji siłow-
nię i boisko lekkoatletyczne.
Od września br. dla młodzieży 
trudnej wychowawczo mają być 
uruchomione także z zajęcia 
warsztatowe, prowadzone przez 
specjalistów z zakresu przemo-
cy i agresji.
W tej chwili, w akcji uczestni-
czy 12 osób. Powodem tak ni-
skiej frekwencji jest fakt, że w 
czasie wakacji dzieci i młodzież 
przebywają na wyjazdach, zor-
ganizowanych przez jednostki 
pomocy społecznej.

S p o r t o w e  C z w a r t k i 
L e k k o a t l e t y c z n e

Od września br. na terenie Ze-
społu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących oraz dzię-
ki środkom zapewnionym 
przez Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie rusza nowa ini-
cjatywa sportowa, skierowa-
na do młodzieży szkolnej pn.: 
„Czwartki Lekkoatletyczne
Imprezy o charakterze cyklicz-
nym będą się odbywać raz w 
miesiącu w okresie od wrześ-
nia 2007 r. do czerwca 2008 r. 
na stadionie lekkoatletycznym 
w Pruszkowie. Lekkoatletyczne 
czwartki mają służyć wszech-
stronnemu rozwojowi dzieci i 
młodzieży szkolnej, nauczać 
aktywnie spędzać czas wolny, 
wpływać na wzrost sportowej 
aktywności, nauczać „zdrowej” 
rywalizacji sportowej.

Lekkoatletyka jest jedną z najpo-
pularniejszych dyscyplin spor-
tu zwana potocznie „Królową 
Sportu”. Obejmuje konkurencje 
oparte na naturalnych formach 
ruchu. W jej skład wchodzą: 
biegi, skoki, chody, rzuty, które 
są konkurencjami klasyczny-
mi wchodzącymi w skład pro-
gramu Igrzysk Olimpijskich.
W latach 60. „Czwartki Lekko-
atletyczne” były masową impre-
zą dla młodzieży. To z niej wy-
rośli tacy mistrzowie olimpijscy 
jak Irena Szewińska, Władysław 
Komar i Jacek Wszoła. Stowa-
rzyszenie „Sport Dzieci i Mło-
dzieży” wspólnie z Fundacją 
Polskiej Atletyki reaktywowało 
tę imprezę w 1995 roku.

                     Michał Tukiendorf

KONKURSY

Powiat pruszkowski organizuje konkurs wiedzy konsumenckiej 
dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej. 
W ramach konkursu należy napisać pracę na temat „Konsumencka 
przygoda” (ok. 4 tys. znaków, tj. 3 strony maszynopisu i do 31 
października 2007 r. przysłać ją do Starostwa Powiatowego w 
Pruszkowie albo przywieźć osobiście do kancelarii starostwa lub do 
biura rzecznika w dwóch kopertach – w jednej praca wraz z hasłem 
autora, w drugiej hasło autora oraz jego dane osobowe. 
Nagrodami są: kamera cyfrowa za I miejsce, aparat 
fotografi czny za II miejsce, odtwarzacz mp3 za III miejsce. 
                                                                                                      MW.
Więcej informacji na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl 
lub tel: 22 738 14 50

K o n k u r s  w i e d z y
k o n s u m e n c k i e j 
d l a  m ł o d z i e ż y

Zarząd Powiatu o 
edukacji

•   18 lipca br. Zarząd zdecydował egzaminacyjnych powołaniu 
komisji  egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
•   18 lipca br.  Zarząd przyjął informację wydziału edukacji, 
kultury i sportu, dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat pruszkowski wg stanu na dzień 9 
lipca 2007 r.

Dodatkowe 
zajęcia 
pozalekcyjne 
dla uczniów

EDUKACJA 

 W tym roku powiatowe dożynki w Pruszkowie obchodzone 
będą po raz trzeci i odbędą się 2 września. To doroczne święto 
plonów na trwałe już wpisało się w kalendarz jesiennych wy-
darzeń samorządowych i cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. 
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- Obiecanki cacanki a nam głupim 
radość, potraktowali nas jak stado 
baranów, jakieś bydło albo gorzej! 
- tak mieszkańcy gminy Raszyn 
podsumowują wyborcze obietnice 
zwrotu wpłat a conto budowy kanali-
zacji w gminie. Warto przypomnieć, 
że w czasach „wczesnego Ra-
jkowskiego” mieszkańcy płacili po 
4.800 zł, za przyłączenie do kanali-
zacji. Za Iwickiego, obniżono opłatę 
do 3.800. złotych. Nadpłatę zwracano 
w odbiorze ścieków i dostawie wody. 
Teraz w świetle sądowego orzecznic-
twa, uznano takie wpłaty za niedo-
puszczalne. Gmina ma obowiązek 
budować kanalizacje i wodociągi. 
Radni PiS-u w gminie Raszyn: Krysty-
na Lipińska, Andrzej Zaręba i Piotr 
Iwicki, mając poparcie radnych powi-
atowych: Joanny Włodarskiej  i moje, 
wszczęli inicjatywę uchwałodawczą. 
Wzięli sprawy w swoje ręce.
- Koniec z bajkami, teraz trzeba 

Czy jest w Gminie Raszyn mieszkaniec, który nie wie co to jest AusteriA? Z 
pewnością nie! Odrapany, straszący zarwanymi dachami, wyrwaną częścią 
bramy, odmalowanymi na jakiś agresywny kolor fragmentami elewacji zabytek 
klasy zerowej. Dzisiaj lokum dla mieszkańców komunalnych. Przed wyborami, 
bez względu na polityczne opcje zgodnie stwierdziliśmy, że taki stan musi się 
zmienić. Jak najszybciej. Oczywiście poglądy na to w jaki sposób były już 
różne. Sam kilka lat temu byłem skłonny zgodzić się na dokonanie prywatyzacji 
tego kompleksu, ponieważ znalezienie środków na jego remont było czymś 
nieosiągalnym, nawet dla bogatej gminy. Czasy się zmieniły. Dziś budżet 
gminny można wzmocnić środkami unijnymi przeznaczonymi na zachowanie 
dziedzictwa narodowego. Pozwoliłoby one na zachowanie funkcji publicznej 
tego obiektu. Potrzeb jest wiele, choćby brak domu kultury i lokalnego muzeum 
- brak miejsca, które byłoby kuźnią tworzenia lokalnych więzi i naszej gminnej 
– raszyńskiej społeczności. Nasz pomysł został umiejscowiony we wspólnym 
programie komitetu Gmina Raszyn Razem i obecnego wójta. Był on oczywiście 
częścią wyborczej kampanii, ale też zobowiązaniem pod którym podpisał się 
obecny wójt i mam nadzieję, że popierający go radni. Mija właśnie ósmy miesiąc 
urzędowania wójta i zastępcy reprezentujących nasz komitet w Urzędzie Gminy. 
Remont Austerii był przedmiotem kilku rozmów, w których uczestniczyłem. Jak 
na razie z tych dyskusji nic nie wynika. W kwietniu minął termin składania 
wniosków na rewitalizację zabytkowych obiektów. Niestety nasza gmina do dziś 
nie jest gotowa do podjęcia próby zdobycia takich środków. Zamiast wypełniać 
wniosek obecna ekipa rządząca ciągle dyskutuje nad problemem zabezpieczenia 
mieszkań dla zameldowanych w budynku Austerii rodzin gdy w tym roku 
zostanie oddany budynek komunalny przy ul. Godebskiego, a na działce przy 
ul. Nadrzecznej można postawić następny budynek z mieszkaniami socjalnymi. 
Dyskusja zmniejsza szanse na pozyskanie środków unijnych. Mam nadzieję, 
że brak decyzji, nie będzie skutkował zawaleniem się któregoś z budynków lub 
decyzją radnych zezwalającą na zbycie tego zabytkowego kompleksu prywatnemu 
inwestorowi. Byłoby to prawdziwą klęską programu wyborczego i brakiem 
odpowiedzialności rządzących. Dlatego pozwolę sobie zaapelować do obecnej 
władzy samorządowej o podjęcie działań w duchu podpisanego porozumienia 
przedwyborczego i złożonych obietnic. Jacek Wiśniewski           

Komentuje Piotr Iwicki
Władze wprowadziły właśnie renowację Austerii do budżetu gminy. Problem 
w tym, że z szacunkowych kwot – 15 milionów, które – jak oświadczono - i 
tak będą za małe, zabezpieczyły … 10 tysięcy złotych. Odsyłam też do tekstu 
o budynku komunalnym pana Andrzeja Zaręby i stosownych zdjęć. Resztę 
pozostawiam bez komentarza.

zapłacić za wyborcze obietnice – 
mówi radny Piotr Iwicki, pełnomocnik 
Prawa i Sprawiedliwości na gminę 
Raszyn - Sądy jasno pokazały, że 
nie wolno żądać za to pieniędzy.  My 
pobieraliśmy je „rozpędem” w ślad 
za decyzją  z III kadencji samorządu 
gminnego. Ale je obniżyliśmy.  
Mieszkańcy zobaczą teraz kto 
jest farbowanym lisem a kto nie. 
Nadszedł czas prawdy – dodał. Liczę 
na radnych koalicji wójta, przecież 
mają honor, muszą spojrzeć ludziom 
w twarz! Mówię wprost: oddajcie 
ludziom pieniądze, nie ściemniajcie! 
– dodaje Iwicki.
Projekt uchwały do zaopinio-
wania przez radców prawnych i 
dołączenia do porządku obrad radni 
PiS już złożyli. To da szansę władzy 
wykonawczej w Raszynie wyjść z 
twarzą z tej obietnicy. 

y jListy do redakcji

Inicjatywa PiS w Raszynie

Krzysztof Kowal

 W poprzedniej kadencji samorzą-
du Gminy Raszyn udało się rozpo-
cząć budowę domu komunalnego, 
tak potrzebnego dla lokalnej spo-
łeczności. Wykonanie projektu, 
uzyskanie stosownych uzgodnień 
i pozwoleń oraz wyłonienie, zgod-
nie z prawem zamówień publicz-
nych, wykonawców wymaga od 
władz samorządowych większej 
pracy i determinacji niż późniejsza 
budowa. Z tym wszystkim uporał 
się poprzedni wójt Piotr Iwicki.
Obecna władza dostała rozpoczę-
tą inwestycje „na tacy”. Czy nie 
mogą przeboleć sukcesu poprzed-
niej władzy a dom komunalny jest 
im solą w oku?
Wydawało się, że niedługo kilka-
dziesiąt najbardziej potrzebują-
cych rodzin z terenu gminy Raszyn 
otrzyma upragnione nowe miesz-
kanie. Przecież zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym ta właś-
nie do niego należy budownictwo 
komunalne i pomoc uboższym 
rodziną w zabezpieczeniu podsta-
wy jaką jest własne mieszkanie. 
W gminie miała nastąpić rotacja 
rodzin w zasobach komunalnych, 
wyprowadzenie – przynajmniej 
części mieszkańców z zabytkowej 
Austerii – miało umożliwić jej re-
mont. Niestety, nowe władze wi-
dzą sprawę inaczej.
Gmina na sprzedaż
 Na lipcowej komisji budżetu i za-
sobów komunalnych wójt Janusz 
Rajkowski oraz jego zastępca 
Mirosław Chmielewski przedsta-
wili radnym koncepcję całkowitej 
lub częściowej sprzedaży lokali 
w nowo budowanym budynku 
komunalnym. Według nich bu-
dowane lokale są zbyt luksusowe 
oraz za duże  dla potrzeb komunal-
nych. Jednocześnie obaj Panowie 
twierdzili, iż osoby oczekujące 
nie gwarantują należytej dbałości 
o stan lokali oraz, że w niedługim 
czasie doprowadzą one do dużego 
zadłużenia całego budynku. Jako 
argumentem posłużono się stwier-
dzeniem, że przekazanie takich 
mieszkań jako komunalnych by-
łoby społecznie niesprawiedliwe. 
Atrakcyjne położenie nieruchomo-
ści przy ul Godebskiego według 
wójtów ma gwarantować wysoką 
cenę ewentualnej sprzedaży.
 Zaproponowali jednocześnie 
(wydaje się, że chyba dla ucisze-

W Raszynie trwa budowa budynku komunalnego. Jeszcze 
go nie wybudowano, a już wybrane w ostatnich wyborach 
władze chcą go sprzedać!

nia głosu opinii publicznej), że 
gmina przystąpiłaby do realizacji 
następnego budynku komunalne-
go tańszego o mniejszych miesz-
kaniach i niższym standardzie z 
możliwością odcinania dopływu 
ciepła i innych mediów w razie za-
legania przez najemcę z czynszem. 
Ten wywód wzbudził uśmiechy 
politowania nawet radnych z ko-
alicji popierającej wójta, bowiem 
realia mówią coś zupełnie innego. 
Argumenty wójtów były mocno 
naciągane. Ocenę moralną, zwa-
żywszy na hasła wyborcze jakie 
wygłaszali obaj Panowie w cza-
sie kampanii, pozostawić należy 
mieszkańcom Raszyna. Jak widać, 
do wyborów obiecuje się, a po 
wyborach władza nie ma zamiaru 
obietnic dotrzymać. 
Problemy z ekonomią
Zauważyć trzeba, że wznoszony 
obecnie budynek jest budowa-
ny jedną z najtańszych metod, z 
bloczków silikatowych. Podłogi 
mają być wyłożone wykładziną 
PCV, a ściany wykończone wyma-
lowaną farbami olejnymi lampe-
rią. Gdzie zatem wspomniany luk-
sus?! No chyba, że luksusem dla 
Rajkowskiego i Chmielewskiego 
jest ubikacja, ciepła woda i kuch-
nia. Ale i tak trzeba pochwalić ich 
za powściągliwość. Mogli przecież 
nazwać budowany dom komunal-
ny „prawie apartamentowcem”. A 
jak jest? Większość budowanych 
w nim lokali to mieszkania jed-
nopokojowe o powierzchni dwu-
dziestu kilku metrów. Zważywszy, 
że przeważająca część  oczeku-
jących to rodziny z dziećmi, mó-
wienie o nadmiarze metrażu jest 
zwykłą  demagogią i mydleniem 
oczu. Twierdzenie, że można bę-
dzie postawić podobnej wielkości 
budynek taniej - jest absurdalne! 
Chyba wójtowie utracili kontakt 
z rzeczywistością albo mają nas, 
mieszkańców gminy za idiotów! 
Wzrost cen materiałów budowla-
nych i robocizny, który już nastą-
pił, czyni każdą następną inwe-
stycję droższą, a przecież należy 
liczyć się z dalszym utrzymaniem 
tej tendencji. Wystarczy zobaczyć 
wyniki przetargów – kwoty ofert 
- na jakiekolwiek roboty budow-
lane, aby zdać sobie sprawę, że 
taniej niż ten dom komunalny, 
nic się nie wybuduje. No chyba, 

że nowa władza postawi namioty 
albo zbije z dykty szopy. 
I na koniec rzecz najważniejsza - 
sprzedanie obecnie budowanych 
lokali i ewentualne rozpoczęcie 
prac projektowych następnego bu-
dynku komunalnego to nic innego 
jak skazanie oczekujących rodzin 
na kolejne minimum trzy lata życia 
w skrajnych warunkach niejedno-
krotnie z narażeniem zdrowia. W 
siną dal odpływa też remont perły 
Raszyna – Austerii. Jej mieszkań-
cy nadal żyć będą jak w skansenie 
położonym u wrót stolic jednego z 
największych państw w Europie.
Złamią prawo?
Gmina jako jednostka samorządu 
terytorialnego nie ma odpowied-
nich mechanizmów do prowa-
dzenia działalności polegającej 
na budowie i sprzedaży miesz-
kań. Gmina nie jest dewelope-
rem! Zawsze rodzić będzie się 
też podejrzenie o możliwą ko-
rupcję bądź nepotyzm. Bo jaki 
klucz będzie obowiązywać przy 
sprzedaży mieszkań? Ostateczną 
decyzję o ewentualnej sprzedaży 
budowanych lokali komunalnych 
musi podjąć Rada Gminy. Jednak 
znając spolegliwość części „rad-
nych Rajkowskiego” w stosunku 
do obecnego wójta wszystkiego 
można się spodziewać. Nawet tej 
szkodliwej społecznie decyzji. A 
to, że radni potrafi ą podejmować 
decyzje sprzeczne z wyborczymi 
obietnicami, to już wiemy.
Tak na marginesie raszyńscy wój-
towie, którym tak bliski jest bi-
znesowy rachunek ekonomiczny, 
powinni utworzyć własną fi rmę 
deweloperską  i zainwestować 
własne pieniądze. Nie musieliby 
ogłaszasz przetargów na projek-
towanie i wykonawstwo, a wiemy 
nie od dzisiaj, że przetargi to ich 
miękkie podbrzusze. Nie wycho-
dzą im jak mało co. Jednak gdyby 
zabrali się jako osoby prywatne do 
budowy domów, to wtedy nikt nie 
mógłby im niczego zarzucić poza 
jednym: Gdzie się podział ich 
„społecznikowski duch” i dokąd 
uleciały przedwyborcze obietnice.

Andrzej Zaręba
Komentuje Piotr Iwicki

 Absurdalne uzasadnianie niegodzi-
wych planów, wciąganie radnych do 
skandalicznych propozycji wyzbywa-
nia się gminnego majątku, to wszyst-
ko pokazuje, jak łatwo sprzeniewie-
rzyć się wyborczym obietnicom.  A 
możeby tak wójtowie Rajkowski z 
Chmielewskim zamieszkali w Austerii 
na tydzień, zwłaszcza w części nieska-
nalizowanej, tam gdzie dach przypo-
mina sito a woda z podwórka zalewa 
pokoje! I niech chodzą do „tojtojki” 
bądź odwiedzają latrynę przeganiając 
szczury i karaluchy, zamiast jechać 
– jak wójt Rajkowski – do swojej 
rezydencji w Magdalence (wójt nie 
mieszka w gminie Raszyn, tylko 
Lesznowola). W budżecie gminy po-
jawiła się pozycja remontu Austerii – 
kosztorys 15 milionów złotych! W za-
bezpieczonych pieniądzach jest… 10 
tysięcy. W mojej ocenie, to mamienie, 
próba wyciszenia napiętej atmosfery. 
Ale czy ktoś da się nabrać? I pomyśleć, 
że chęć sprzedaży majątku gminnego 
to pomysły wójta, który co miesiąc 
kosztuje nas ponad  10 tysięcy!

Budynek Budynek 
       komunalnej        komunalnej 
            kompromitacji            kompromitacji

Co z Austerią?

Co z Austerią?

Na zdjęciu: wysoki standard latryny w Austerii 
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- Najpierw ktoś, kto nabył pose-
sję obok nas, rozpoczął remont 
– mówi Pani Ewa, mieszkanka ul. 
Ogrodowej w Raszynie. Potem 
zaczęły się dziać dziwne rzeczy. 
Wycięto duże drzewa, mamy to 
nakręcone na kamerze, bezkar-
nie, stare, ponad dwudziestolet-
nie cisy. Do dzisiaj nikt z Urzędu 
Gminy sprawą się nie zajął, a na 
nasze telefoniczne sygnały, władza 
nie reaguje. Wszyscy jesteśmy tym 
oburzeni. – dodaje.
Nielegalna wycinka – lewy 
parking?
W miejscu gdzie kiedyś rosły 
drzewa, teraz jest parking.
- To miał być zjazd z posesji, a 
okazało się, że to parking na ca-
łej długości nieruchomości pod 
numerem 16 – mówi sąsiadka, 
pani Teresa. Nasze życie w tym 
towarzystwie, to istny koszmar. 
Rozumiem, że trzeba robić miejsca 
opieki dla dzieci, szanuję też ludzi, 
którzy mają biznesową zaradność, 
jednak nie wolno tego typu rzeczy 
robić kosztem innych – dodaje roz-
trzęsiona. 
Wtóruje jej sąsiadka, pani Beata: 
- Piszemy pisma, szukamy wspar-
cia, a jak widać obowiązuje prawo 
dżungli – mówi nie mniej rozgo-
ryczona. – Nikt się za nami nie 
wstawia, choć łamane jest pra-
wo w biały dzień. To jakiś Dziki 
Zachód! W budynku wymieniono 

luksfery na okna uchylne, mimo, że 
do granicy działki nie ma czterech 
metrów. To jest jawne złamanie 
prawa budowlanego. Na placu, 
gdy opiekunki wypuszczą dzieci, 
jest taki harmider, że musimy za-
mykać okna, trudno w to uwierzyć, 
ale pod naszymi oknami działa 
przedszkolny plac zabaw! – niemal 
krzyczy oburzona pani Beata.
Istotnie. Nawet jeden rzut oka nie 
pozostawia wątpliwości. Drzew 
nie ma, jest parking. Okna są zbyt 
blisko płotu. Na murze przedszkola 
czy jak mówi właścicielka miejsca 
doraźnej opieki nad dziećmi, wid-
nieje wielki napis „Gwiazdeczka”, 
choć wszyscy zaprzeczają, że jest 
to przedszkole, to na stronie in-
ternetowej jasno widniej zdanie 
„Nasze przedszkola/…/ (http://
www.przedszkolesloneczko.pl/
strona.php?33102) Gwiazdeczka 
(tu już nie ma dopisku o doraźnej 
opiece) czynna jest całe dwa mie-
siące”. Właściciele mają ogółem 
trzy placówki i doświadczenie 
w branży od roku 1998. Cieszą 
się dobrą opinią. Próbowaliśmy 
skontaktować się z nimi telefo-
nicznie w placówce raszyńskiej. 
Bezskutecznie. Właścicielkę, pa-
nią Renatę Dobosz łapiemy na 
wakacjach. Potwierdziła, że do-
celowo ma to być przedszkole. 
Podkreśla, że budynek kupiła w 
takim stanie, parking też już był. I 
co najważniejsze,
To nie przedszkole!
Sąsiedzi nie wiedzą gdzie szukać 
wsparcia. 
- Urząd zrobił wizję lokalną, ale 
to co nam przysłali, sprawia wra-
żenie, jakby Urząd Gminy był 
adwokatem naszego uciążliwego 
sąsiedztwa – mówi pani Ewa. - Z 
dokumentu wynika, że nic się nie 
dzieje, a w przedszkolu, które niby 
jest miejscem opieki doraźnej nad 
dziećmi, właściciel prowadzi dzia-

łalność na dozwolonych trzydzie-
stu procentach powierzchni „lo-
kalu użytkowego”. To prawdziwa 
kpina w żywe oczy, bowiem plan 
zagospodarowanie przestrzenne-
go dla tego terenu przewiduje taką 
działalność jedynie na piętnastu 
procentach powierzchni. Ktoś z 
nas robi wariatów – dodaje zbul-
wersowana potrząsając dokumen-
tem podpisanym przez wójta gmi-
ny Raszyn, Janusza Rajkowskiego. 
Urząd Gminy traktuje sprawę w 
sposób co najmniej niestandardo-
wy.  Na jedno z pism mieszkań-
ców ul. Ogrodowej, lakoniczna 
odpowiedź przyszła – jak mówią 
mieszkańcy - po 75 dniach! 
- Dokument podpisał zastępca 
wójta  Chmielewski – mówi zbul-
wersowana pani Teresa. Przed wy-
borami,  zabiegał o nasze głosy, 
chodził i obiecywał różne rzeczy. A 
teraz? To co nam odpisał to poli-
czek – dodaje ze łzami w oczach.
Przedszkole, czy jak mają w do-
kumentach właściciele „miejscem 
opieki doraźnej nad dziećmi” było 
już bohaterem telewizyjnego pro-
gramu. 
- To był cud, traf chciał, że kame-
rzystę oprowadzono po całym, bu-
dynku – mówi pani Teresa. Dzięki 
temu wszyscy widzieli, że działal-
ność prowadzona jest w całym bu-
dynku. Jakie 30 czy 15 procent?! 
To skandal w biały dzień. A wójt 
Rajkowski zmienia zdanie jak rę-
kawiczki. Raz przedszkole działa 
nielegalnie, jak na mówi, za dwa 
dni zmienia zdanie przed telewi-
zyjną kamerą. Niech sam sobie 
pomieszka w takich warunkach 
– wykrzykuje pani Teresa. 
Władza odwrócona plecami
Postawa władz oburza.
- Mój mąż był świadkiem – mówi 
Pani Teresa -  gdy wójt Rajkowski 
opuszczał przedszkole w godzi-
nach wieczornych, a gdy zapytał 

wójta: „Co Pan na to wszystko” w 
odpowiedzi usłyszał: „Uważajcie, 
bo kamień rzucony może się odbić 
w druga stronę”. 
I kamień odbił się, dostaliśmy we-
zwania do złożenia deklaracji na 
podatek od nieruchomości, musi-
my odpowiedzieć w ciągu siedmiu 
dni! Robi się z nas oszustów, czy 
co? – dodaje zdenerwowana pani 
Teresa. Czy to przypadek, że takie 
pismo dostają skonfl iktowani z 
przedszkolem mieszkańcy właśnie 
teraz? Wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego, ich piekło rozpocznie 
się na nowo. 
- Tu w przedszkolu, nas unikają 
jak ognia, nic nie możemy już się 
dowiedzieć – mówi pani Beata - 
ale rozmawialiśmy z matką, która 
oglądała przedszkole, bo chciała 
zapisać dziecko. Pani oprowadzi-
ła ją po całym budynku i pokazała 
ogródek. Nie miała wątpliwości, że 
przedszkole działa na całej posesji, 
wszędzie! Nawet jej się podobało, 
ale narzekała na cenę. Nas intere-
suje tylko jedno, aby ktoś ujął się 
za ludźmi, których prawa zostały 
naruszone, a w dodatku z gminy 
dostają pisma, które nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością w do-
datku z przekroczeniem terminów 
administracyjnych – dodaje.
Mieszkańcy głośno zadają pyta-
nie: 

Kto za tym stoi?
Gdy mieszkańcy nie mogli do-
wiedzieć się, ile dzieci uczęszcza 
do placówki, usiedli na balkonie i 
policzyli. 
- Najwięcej było dziewiętnaś-
cioro dzieci – mówi pani Ewa. 
- Czasami jest mniej, ale właści-
cielka wykrzyczał nam w twarz, że 
będzie nawet trzydziestka, a może 
trzydziestka piątka, bo to jej się 
będzie najbardziej opłacać i do-
stanie dotację z gminy. Ale jak w 
tym domu pomieścić tyle dzieci? 
Oczywiście, jeśli wierzyć, że tam 
prowadzi się działalność na 30 czy 
15 procentach powierzchni. Tym 
powinien zainteresować się kura-
tor oświaty! Ale tam nie wiedzą 
nic o tym przedszkolu! Według ich 
wiedzy, takie przedszkole nie ist-
nieje! A właścicielka powiedziała 
wprost, że będzie nas gnębiła do 
końca naszej emerytury! Powiem 

Krzykliwe sąsiedztwo
Przez wiele lat żyli jak u Pana Boga za piecem. Piękna okolica, spokój, prawdziwa sie-
lanka. Jednak nie wiedzieli co im gotuje los. Z sielanki, ich życie przerodziło się w kosz-
mar. Między dwoma willami powstało przedszkole, choć nikt nie przyznaje się do tego, że 
przedszkole jest przedszkolem. Ofi cjalnie to miejsce doraźnej opieki nad dziećmi

szczerze, czujemy się zastraszeni, 
znikąd pomocy! Wójt ubolewał, że 
właścicielka przedszkola wzięła 
kredyt a my utrudniamy jej dzia-
łalność. A my też bierzemy kredy-
ty, i jakoś nikogo to nie interesuje. 
To przedszkole to tak raczej na 
wodzie pisane, a nie na papierze, 
zezwolenie na nie mają od władz 
Warszawy a nie Raszyna – dodaje 
roztrzęsiona pani Ewa.
Jej mąż wraca często o świcie z 
pracy i nie może spać, gdy na plac 
zabaw wyjdą dzieci. Jak mówi ro-
dzina, czują się, jakby ktoś zrobił 
im ogródek jordanowski na tarasie 
albo wprost w salonie. 
Ripostuje właścicielka przedszko-
la:
- A jakie towarzystwo byłoby lep-
sze, uciążliwy zakład usługowy czy 
budowlany? Dzieci zresztą wycho-
dzą dopiero około 11. – mówi pani 
Dobosz. A co do powierzchni zaj-
mowanej pod działalność, to gmi-
na zmieni zapisy w planie. Wiem, 
że pan Lewandowski, osoba znana 
w gminie, który ma poligrafi ę w 
pobliżu też chce zmiany planu bo 
plan go ogranicza – ripostuje, ale 
zaraz dodaje: Popełniłam błąd, bo 
nie sprawdziłam zapisów do planu 
gdy kupowałam dom a przedstawi-
ciel agencji nieruchomości Raszyn, 
nie poinformował mnie , że są ob-
warowania, które uniemożliwią 
mi prowadzenie tutaj przedszkola 
– dodaje. Pytanie tylko, co to ob-
chodzi sąsiadów?

Smutny mora ł

Cóż, chciałoby się powiedzieć, 
proza życia. Łamane jest prawo 
budowlane, mieszkańcy czują 
się zastraszeni. Zamiast trawni-
ka i zjazdu, jest parking. Piszą 
do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, do Wójta, 
do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, znikąd 
pomocy. Marzą, że ktoś przyjdzie 
i sprawdzi, co wyprawia się za ich 
płotami. Nie kryją goryczy. Gdy 
były wybory, to zabiegano o ich 
głosy, gdy już jest po wyborach, 
czują, że władza odwróciła się 
od nich plecami. Mówią wprost: 
Czujemy się mieszkańcami drugiej 
kategorii!

Piotr Iwicki

Rozbrajająca 
dyrektorka

„Nie gwarantuję poprawy wyników 
egzaminów” – powiedziała w 
wywiadzie dla lokalnej gazet-
ki, przy-wrócona na dyrektorkę 
raszyńskiego gimnazjum Jagna 
Ratyńska – Guzek. W jej wypow-
iedzi pojawiły się dziwne wątki: 
„Kiedy po uprawomocnieniu 
wyroku, który przywracał mnie na 
stanowisko dyrektora mówiłam, 
że nie wiem, czy chcę je objąć, 
naprawdę nie wiedziałam” – zdrad-
za kokieteryjnie nowa–stara dyrek-
torka, która z własnej woli przeszła 
jakiś czas temu na emeryturę. Rzecz 
w tym, że ponownie dyrektorować 
zaczęła jeszcze w czerwcu, a 
wyrok uprawomocnił się w drugiej 
połowie lipca. Czary?

Drożeją grunty!
Ledwo ptaszki zaświergoliły, że 
ma być budowana ulica z Słomina, 
przez Laszczki do Falent (podobno 
ma wejść w ul. Opackiego) a dalej 
przez torfowiska i łąki do Raszyna 
(wejdzie w ul. Lotniczą) i dalej 
do ul. Na Skraju, a już gorąca at-
mosfera podbiła ceny gruntów w 
tej okolicy. Jak mówią fachow-
cy at-rakcyjność tych terenów 
może spowodować wzrost ceny 
za metr kwadratowy nawet do 
150 – 180 dolarów na przestrzeni 
kilku miesięcy! Niestety, ta ulica to 
również zła wiadomość dla Falent 
i Raszyna. Czy wyobrażacie sobie 
Państwo sznury TIR-ów i samo-
chodów za wa-szymi oknami, u 
granic rezerwatu? W terenie wid-
ziano już geodetów. Sprawę nie-
bawem zbadamy wnikliwie.

Nasza gmina tonie!
W brudzie. Worki ze śmieciami 
walające po ulicach i chodnikach, 
rynsztoki pełne piasku (piasek spływa 
sobie do kanalizacji burzowej, jak 
choćby na rogu ul. Słowikowskiego 
i Godebskiego w Raszynie, z czasem 
ją zatka), walające się puszki i butel-
ki, padnięte zwierzęta, zaśmiecone 
rowy. To jest gmina Raszyna na 
miarę XXI wieku. O dziurawych uli-
cach i sypiących się chodnikach nie 
wspominamy. I pomyśleć, że kiedyś 
kilka razy w roku gminę sprzątały 
specjalne maszyny, teraz mechan-
iczna szczotka rozgarnia bród po 
ulicy kurząc na wszystkie strony. 
„Wójt Rajkowski to dobry gospo-
darz” - powiedział w czasie kam-
panii wyborczej były ksiądz prałat 
Stanisław Leszczyński. Jak widać, 
pomylił się. Nie on jeden. 

Remont obok dzieci
Przedszkola w Raszynie (ul. Poni-
atowskiego) i w Dawidach, będą 
remontowane gdy już wrócą z 
wakacji dzieci. W Raszynie za-
bezpieczany będzie azbest, czyli ta 
część elewacji, którą zbudowano 
z substancji rakotwórczych, a 
placówka w Dawidach przejdzie 
znacznie bardziej zaawansowane 
roboty budowlane. Czy będzie bez-
piecznie? 
- Chyba nie wyślę dziecka do 
przedszkola – mówi mama szkraba. 
Wezmę urlop albo przywiozę babcię. 
Bo niech mu coś spadnie na głowę, 
wolę dmuchać na zimne – dodała. 
Remontu dachu nie przeszło nadal 
Gimnazjum, zaatakowane również 
– jak twierdzą zorientowani - przez 
grzyby. Ciekawe co na to stosowne 
służby? 

Tysiące wejść na bloga! A w 
nim: cała prawda o tym, co 
robi władza w gminie Raszyn. 
Tutaj smutna prawda, ale 
prawda o tych, na których 
postawiłeś w ostatnich wybo-
rach. Tutaj patrzymy władzy 
na ręce. Ale nie tylko! Dla 
rozluźnienia i relaksu rusza 
cykl poradników: ciekawostki 
z życia samorządu, porady, 
„Pies pasterski czy kundel 
bury” - nowy cykl o psach, 
rasach i problemach. Tam 
również „Gmina rodzin” czyli 
familijne koligacje w placów-
ka fi nansowanych z budżetu 
gminy. 

www.raszyn.blox.pl
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Lista dziesięciu najwyższych wygranych w Dużym Lotku

Głogów 6 września 2000 r. 9 294 824
Białystok 11 maja 2002 r. 8 260 359
Sulechów 25 października 2000 r. 7 972 493
Łódź 25 października 2000 r. 7 972 493
Mierzęciceź 23 września 2000 r. 7 680 094 
Gdańsk 6 października 2001 r. 7 540 425 
Kraków 22 listopada 2000 r. 6 749 002 
Rawa Mazowiecka 22 listopada 2000 r. 6 749 002 
Kraków 30 grudnia 2000 r. 6 363 614 
Wrocław 20 lipca 2002 r. 5 935 566 
Lidzbark Warmiński 20 lipca 2002 r. 5 935 566 

 Już przy czwartym trafi eniu serce za-
czyna bić jak szalone, a tu – o rany! 
– masz piątkę, aż wreszcie... ręce za-
czynają Ci drżeć... sprawdzasz ostat-
ni numer i... opierasz się delikatnie 
o ścianę punktu kolektury. Stało się! 
Marzyłeś o tym od wielu lat, śniłeś 
jadąc w zamyśleniu tramwajem, wy-
obrażałeś siebie w nowej roli setki 
razy, aż wreszcie twój sen spełnił się...  
masz „szóstkę”! 
 Jeszcze wczoraj wiedziałeś, że Twoje 
szanse są jak jeden do trzynastu milio-
nów, ale to nie ma znaczenia. Precz z 
matematyką i bezlitosnym dla graczy 
rachunkiem prawdopodobieństwa! 
Miałeś szczęście i teraz tylko to się 
liczy. Dobrze, że jesteś jedyną oso-
bą, do której trafi  kumulacja – równe 
dziesięć milionów złotych bez jakiś 
groszy... dosłownie groszy, bo co to 
znaczy dla Ciebie dwieście tysięcy 
złotych?! Śmiejesz się, gdyż teraz to 
jest kwota, za którą w przyszłym ty-
godniu kupujesz samochód. Bez ja-
kieś przesady, żadne tam „S-klasy” 
czy szpanerskie Porsche, ale skromnie 
– dobry niemiecki samochód z pełnym 
wyposażeniem, o którym znajomi po-
wiedzą, że jest „wypasiony”. Tak, stać 
Ciebie na „full-wypas”, a to dopiero 
początek zabawy! Uśmiechasz się, bo 
przypominasz sobie niedawne wyli-
czenia robione na serwetce w kuchni... 
ot tak, z nudów. Bo przecież właśnie 
zacząłeś pracę, rodzice gratulowali, 
mówili z dumą, że masz dobre zarob-
ki. Szanse awansu jakieś są, więc i 
pensyjka Ci może wzrośnie. Napisałeś 
sobie na serwetce, ile będziesz zara-
biał... pamiętasz? A potem zaczęło 
się „odliczanie”. Tyle na życie, tyle 
na spłatę raty kredytu, tyle na opłaty, 
rachunek za komórkę (co za zdzier-
stwo!), a więc miesięcznie możesz 
zaoszczędzić... czujesz się, jakby ktoś 
wylał Ci kubeł zimnej wody na głowę. 
Do przyzwoitych pieniędzy oszczę-
dzając i uczciwie pracując „na etacie” 
dojdziesz po około 500 latach. Wtedy 
czułeś się oszukany, miałeś preten-
sję do całego świata, a dziś... proszę 
bardzo! Nie przeszkadza Ci to, że bez 
wysiłku wkraczasz do elity fi nanso-
wej Polski. Może przesadzam, bo dla 
prawdziwej elity „dziesięć baniek” to 
pusty śmiech, ale – powiedzmy – nale-
żysz teraz do tych „trochę zamożniej-
szych”. Pozwól, że trochę Ci opowiem 
o podobnych milionerach jak Ty!

Tajemnice LOTTO
Marzą o tym setki tysięcy, ale bramę raju przekraczają wybrańcy. Oszołomieni 
zachłystują się zakupami, zaczynają od samochodu i domu. Niespodziewane 
fortuny rozbijają najtrwalsze rodziny. W obawie o życie boją się ujawnić... 
milionerzy z Lotto!

Od zera do milione-
ra... i to nie jest sen!

Wśród wszystkich moich 
dziennikarskich pasji zawsze 
interesowałem się kulisami 
gry zwanej Lotto. Przecież 
to fascynujące, że cały czas 
na świecie spełniają się baj-
ki o żebraku, który z dnia 
na dzień zostaje księciem... 
Wielokrotnie rozmawia-
łem o tym z osobami, któ-
re pracują w Totalizatorze 
Sportowym. Wypytywałem 
ich, kim są osoby wygry-
wające duże kumulacje, co 
robią z pieniędzmi, jak je 
odbierają, jak się zachowują 
itp. Zadziwiająca jest histo-
ria największej wygranej w 
historii kumulacji Dużego 

Lotka, czyli kwoty w wysokości 20 
milionów 119 tysięcy 858 złotych i 
20 groszy. Ładna sumka, można za nią 
kupić trochę książek i płyt!
Wszystko rozegrało się w małej war-
szawskiej kolekturze o numerze 1/55, 
do której w mroźny i śnieżny dzień 
wszedł dziewiętnastolatek. Wiemy o 
nim niewiele, ale na pewno nie był to 
nałogowy gracz. Ci grają systemem, 
potrafi ą godzinami kreślić krzyżyki 
na blankietach, wydają na grę znaczną 
część swoich zarobków. A ten młody 
człowiek po prostu wszedł i poprosił, 
aby automat wygenerował mu losowo 
„na chybił trafi ł” trzy zakłady. Widać, 
że nie śmierdział groszem. Zapłacił 
niewiele ponad dwa złote, schował ku-
pon do kurtki, podziękował i wyszedł. 
2 lutego 2004 roku był jedynym, który 
miał „szóstkę” i w ten sposób zasilił 
swoje konto o okrągłą sumkę. Jak ją 
odebrał? Totalizator daje szczęśliw-
com możliwość wyboru. Kiedy przy-
jeżdżają do oddziału (duże wygrane 
wymagają wizyty w centrali) fi rma 
proponuje wypłatę części w gotówce, 
a resztę przelewa na konto. Możecie 
sobie wyobrazić, jak reagują ludzie, 
przed którymi na stole układane są 
pliki banknotów, które do tej pory 
widzieli tylko w telewizyjnych rekla-
mach banków... Są tacy, którzy upy-
chają gotówkę po kieszeniach. Wtedy 
pracownicy totalizatora sugerują, aby 
jednak zdecydować się na torbę, bo 
bezpieczniej. Ludzie są nieprzytomni, 
przeważnie niewyspani... Przyjeżdżają 
całymi rodzinami, ale są wyjątki. Dla 
niektórych wyśnione wygrane to spra-
wa indywidualna i nic rodzinie do 
tego. Nie ufają nawet własnej żonie.

Emocje, emocje, emocje...

To był miły, starszy pan. Udana ro-
dzina, dzieci, stabilizacja fi nansowa 
na poziomie polskiej szarzyzny – nic 
szczególnego. Jego życie do samego 
końca przypominałoby pewnie nudny 
rozkład podmiejskich pociągów, gdy-
by nie ten jeden feralny dzień. Bo ten 
pan miał swoją tajemnicę - całe życie 
skreślał te same numery w totka. Może 
to i dziwaczny zwyczaj, ale robił tak 
od kilkudziesięciu lat i było to jego je-
dyne hobby, jakie posiadał. Któregoś 
dnia biedaczek zachorował na grypę i 
ze względu na gorączkę nie mógł sam 
pójść do kolektury. Na szczęście mógł 

poprosić o przysługę żonę, co oczy-
wiście zrobił. Obiecała „puścić totka” 
wracając ze sklepu, ale - niestety - wy-
leciało to z jej pamięci. Na drugi dzień 
nasz bohater przeżył najszczęśliwszy 
dzień w życiu, kiedy to z ekranu tele-
wizora dowiedział się, że tym razem 
zwycięskie okazały się jego numery. 
Dziwiła go tylko reakcja żony, która 
zamiast cieszyć się i krzyczeć jak on, 
tajemniczo milczała... Daruję Wam 
dalszy ciąg tej smutnej i autentycznej 
historii. Dodam tylko, że sąd pod-
czas rozprawy orzekł, że na obronę 
oskarżonego należy uznać, że działał 
w silnych emocjach. Bo takie emocje 
wywołują pieniądze. Zwłaszcza duże 
pieniądze, które spadają na człowieka 
jak grom z jasnego nieba. Losy „lot-
towych milionerów” pokazują, że ten 
test zdają nieliczni... 

Czy można przewidzieć nu-
mery lotto używając metod 
paranormalnych?

Był 13 października 2001 roku, kiedy 
znany magik David Copperfi eld miał 
wystąpić w popularnym talk-show w 
niemieckiej telewizji. Copperfi eld to 
mistrz oszukiwania ludzkich zmy-
słów, ale wiele osób podejrzewa go o 
autentyczne zdolności paranormalne, 
do czego zresztą chętnie przyznaje 
się w wywiadach. Ten wieczór miał 
przejść do historii. W lutym 2001 roku 
w obecności świadków i notariusza 
Copperfi eld napisał na kartce zwy-
cięskie liczby w niemieckiej loterii, 
który miały paść podczas losowania 
kilka miesięcy później. Godzinę po 
zwycięskim losowaniu w obecności 
niezależnych prawników i przedsta-
wicieli banku (w którym był zdepo-
nowany list) otworzono zalakowaną 
kopertę. Miliony niemieckich widzów 
zaniemówiło, kiedy okazało się, że... 
na kartce były wypisane zwycięskie 
liczby! Dla niemieckich graczy był 
to prawdziwy szok, niemieckie gaze-
ty zaczęły oskarżać Copperfi elda o 
zwykłe oszustwo, ale on – co ciekawe 
– tym razem stanowczo zaprzeczył!
W niemieckiej gazecie „Bild am 
Sonntag” znany iluzjonista wyjaśnił, 
że w tym wypadku wyjątkowo nie 
był to żaden trik. „To było coś więcej 
niż mój zwykły estradowy numer, to 
był raczej... eksperyment pokazują-
cy siłę mentalną, która jest ukryta w 
każdym z nas. Warto pamiętać, że wy-
korzystujemy przecież zaledwie 10% 
mózgu!” – tłumaczył zdumionym 
dziennikarzom. Niemcy nie mogą 
do dziś otrząsnąć się z szoku, którzy 
przeżyli w związku z tym wydarze-
niem. Niezależnie od tego, czy było to 
oszustwo czy też nie, pojawił się waż-
ny problem: czy można odgadnąć nu-
mery w grach losowych i zostać z dnia 
na dzień milionerem? Wiele wskazuje 
na to, że sposobów jest kilka. 

Panie jasnowidz, podaj 
Pan numery... podzielę się 
wygraną!

Najsłynniejszy polski jasnowidz 
Krzysztof Jackowski jest zasypywa-
ny prośbami od zdesperowanych gra-
czy, aby skupił się i odgadł numery pa-

dające podczas kumulacji 
Dużego Lotka. Takie osoby 
przeważnie oferują udział 
w wygranej i nie przyjmu-
ją do wiadomości, kiedy 
Jackowski odmawia.
- Próbowałem, ale... nie 
daję rady! – tłumaczy jas-
nowidz – Ludzie nie mogą 
w to uwierzyć i mają do 
mnie pretensje!
Jego zdaniem odgadnięcie 
numerów, które padną w 
Lotto, jest czymś zupełnie 
innym, niż na przykład 
znalezienie ciała zamordo-
wanej osoby. Choć przewi-
dywanie wydarzeń z przy-
szłości jest możliwe, akurat 
w wypadku numerów przy-
noszących fortunę istnieje 
dziwna blokada. Krzysztof 
Jackowski tłumaczy to w 
ten sposób, że tak potężna wygrana 
mogła by diametralnie odmienić życie 
danego człowieka, a takie wydarzenie 
musi być „mu pisane gdzieś wyżej”. 
Jeśli naszym przeznaczeniem jest by-
cie ubogim, to nic tego nie zmieni i nie 
mamy co liczyć na wygraną w grach 
losowych. Może więc... skorzystać z 
pomocy zaświatów?

Numery podała mu zmarła 
babcia!

Ta historia miała miejsce we 
Wrocławiu, a dotyczy mojego znajo-
mego Piotra C. Jest to człowiek zaj-
mujący się channelingiem, czyli po-
zazmysłowym kontaktem z osobami 
zmarłymi. Sześć lat temu przeżywał 
duże kłopoty fi nansowe i w despera-
cji postawił skorzystać ze swojego 
daru. Po kilku minutach zapadł w sen 
i przyśniła mu się jego zmarła babcia. 
W czasie snu podała mu numery w 
losowaniu Dużego Lotka, które na-
tychmiast zapisał po przebudzeniu. 
Kilka tygodni później okazało się, że 
dokładnie takie numery zostały wylo-
sowane w Dużym Lotku. Historia ta 
obrosła legendą wśród ludzi zajmują-
cych się ezoteryką i sprawia, że wielu 
z nich próbuje swoich sił próbując pra-
widłowo odczytać liczby przynoszące 
miliony. Teoretycznie jest to możli-
we! Hindusi twierdzą, że wszystkie 
wydarzenia mające miejsce na ziemi 
są zapisane w tzw. Kronice Akaszy. 
Według nich jasnowidzenie to po pro-
stu korzystanie z tej biblioteki wiedzy. 
Zgodnie z wiedzą wschodnich męd-
rców w tym niezwykłym miejscu mu-
szą być także zapisane wyniki wszyst-
kich losowań w grach losowych, które 
będą miały miejsce w przyszłości. Aby 
swobodnie korzystać z tej kroniki, po-
trzeba długich medytacji i skupienia. 
Dla osób pozbawionych cierpliwości 
najlepsza jest metoda wykorzystująca 
astrologię!

Wypełnij kupon we właści-
wym momencie!

Ta metoda polega na sprytnym wyko-
rzystaniu faktu, że w życiu każdego 
człowieka są dni szczęśliwe i nie-
szczęśliwe. Astrolog Norman uważa, 
że układając horoskop można pra-
widłowo ustalić, który dzień będzie 
najbardziej sprzyjający „szczęściu 
w sprawach fi nansowych”. W wy-
padku poszukiwania szczęśliwych 
dni do wygrania pieniędzy kluczową 
rolę odgrywa wzajemne ustawienie 
dwóch planet – Jowisza i Wenus. 
Najlepszy moment do wypełnienia 
kuponu Lotto może się zdarzyć raz 
na kilkanaście lat! Norman nie wy-
klucza, że większość „szczęśliwych 
milionerów” nieświadomie skorzy-
stała z pomocy gwiazd. Można to 
jednak zrobić w pełni świadomie, ale 
do tego potrzebny jest profesjonalny 
horoskop. Ciekawe, że astrolog po-
dobnie jak jasnowidze mówi o prze-
znaczeniu, które ma każdy człowiek. 
„Jeżeli komuś jest przeznaczonym 
bycie biednym, to losu nie zmieni. 
Szczęśliwego dnia albo wygra mniej-
szą sumę, albo szybko straci wygrane 
pieniądze. Jeśli zaś jest mu pisana 
fortuna, to wygra wiele” – wyjaśnia 
Norman. Na koniec warto przypo-
mnieć, że prawdopodobieństwo tra-
fi enia szóstki w Dużym Lotku wynosi 
1:13 983 816. W historii tej gry znana 
jest jednak historia rodziny, która tra-
fi ła szóstkę dwa razy z rzędu tydzień 
po tygodniu. Szanse na takie zdarze-
nie są prawie równe zeru, a jednak... 
Czy nie jest to dowód na to, że istnie-
je przeznaczenie?

Ro b e r t 
B e r n at ow i c z
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S i e d e m  N o w y c h
C u d ó w  Ś w i a t a

Bolo Skoczylas

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł
D L A  D O R O SŁY C H

P r u s z k ó w  u l .  H e l e n o w s k a  3
P i a s t ó w  u l .  N a m y s ło w s k a  1 1

C e n t r u m  E d u k a c y j n e ” P e r f e k t ”

tel: 0 22 758 66 33,  0 509 488 669,  0 502 265 995
w w w . s z k o l y d l a d o r o s l y c h . p l

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po gimnazjum i szkole podstawowej
po zasadniczej szkole zawodowej

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE
po zasadniczej szkole zawodowej

TECHNIKUM MECHANICZNE
po zasadniczej szkole zawodowej

TECHNIKUM EKONOMICZNE
po gimnazjum i szkole podstawowej

POLICEALNA SZKOŁA 
INFORMATYCZNA

●  Kształcenie systemem 
     zaocznym i wieczorowym

● Wszystkie szkoły mają 
    uprawnienia szkół publicznych

● Wydajemy zaświadczenia
    do WKU i ZUS

● Niskie czesne 150 zł/m-c

● Przyjaźni nauczyciele

● Przy bardzo dobrych wynikach
    w nauce zwolnienie z opłat

Przyjmujemy uczniów do 
klas drugich i trzecich

 Człowiek, który wywołał całe zamieszanie, nazywa się Bernard Weber. Ten szwajcarski fi lan-
trop, fi lmowiec i muzealnik,  założyciel Fundacji: New 7 Wonders Fundation jest pomysłodawcą 
przeprowadzenia globalnego internetowego plebiscytu na wyłonienie nowych Siedmiu Cudów 
Świata. Na stronie internetowej Fundacji czytamy, że poprzez to głosowanie „po raz pierwszy, 
niezależnie od różnic językowych, religijnych czy koloru skóry, stworzymy zjawisko globalnej 
pamięci”. Organizatorzy twierdzą, że jednym z celów projektu j było zwiększenie zainteresowa-
nia światowym dziedzictwem kultury a także, co jest nie mniej istotne, zorganizowanie funduszy 
na jego ochronę. Trwające 6 miesięcy głosowanie zakończyło się o godz 0:00 w dniu 07.lipca br. 
(trzy siódemki: 07.07.07). Nocna impreza zgromadziła na lizbońskim stadionie ok 50 tys osób. 
Przed ogłoszeniem wyników rankingu na wielkich ekranach zaprezentowano 21 obiektów kandy-
dujących do Wielkiej Siódemki. 
 W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób z całego świata, w tym amerykański astro-
nauta Neil Armstrong, były sekretarz generalny ONZ Kofi  Annan oraz premier Portugalii Jose 
Socrates, przewodniczący Unii Europejskiej. W roli prezenterów wystąpił międzynarodowy team  
aktorów: Amerykanka Hilary Swank, Hinduska Bipasha Basu, i Brytyjczyk Ben Kingsley. Wieczór  
uświetnili występami.Jennifer Lopez i Jose Carreras.  W trakcie imprezy (poza ustalonym progra-
mem) ze spontanicznym, gorącym apelem o walkę ze zmianami klimatycznymi na świecie i w 
obronie praw człowieka wystąpił znany szwajcarski podróżnik Bertrand Piccard. Entuzjazmu 
organizatorów nie podzieliło UNESCO. – Lista Światowego Dziedzictwa to nie ranking, nie efekt 
jakichś głosowań i quizów. UNESCO ma tylko jeden cel: chronić światowe dziedzictwo, zarówno 
kulturalne, jak i naturalne – powiedziałi Roni Amelan, rzecznik UNESCO do spraw Światowego 
Dziedzictwa.
 Mimo tego w plebiscycie wzięło udział wg. szacunków organizatorów około 100 mln uczestni-
ków z różnych kontynentów. Głos można było oddać za pośrednictwem internetu, telefonicznie 
lub wysyłając sms. 
  I choć w zamyśle organizatorów miał to być rodzaj zabawy, ranking potraktowany został przez 
niektóre kraje niezwykle poważnie i prestiżowo. Prowadzone przez nie kampanie promocyjne na 
rzecz umieszczenia na liście obiektów z własnych krajów przerosły wszelkie oczekiwania... 
Prym wiodły oczywiście rządy państw Ameryki Łacińskiej, liczące na promocję swoich krajów 
oraz na dochody z turystyki. Prezydent Brazylii Luiz Inacio „Lula” da Silva w cotygodniowej 
pogadance radiowej zachęcał rodaków, do głosowania na statuę Chrystusa Odkupiciela w Rio. 
 W sprawę zaangażowała się nawet piłkarska reprezentacja Brazylii. W Peru rząd udostępnił w 
miejscach publicznych komputery podłączone do internetu, aby umożliwić oddanie głosu na inka-
skie miasto Machu Picchu. W Meksyku na butelkach Coca-Coli umieszczono reklamę zachęcającą 
do poparcia ruin miasta Majów -  Chichen Itza. Prezydent Chile wzywał rodaków do głosowania 
na słynne fi gury z Wyspy Wielkanocnej…W innych częściach świata było podobnie.
W Chinach, ojczyźnie Wielkiego Muru, państwowa agencja informacyjna przygotowała obszerny 
materiał na temat głosowania. W Jordanii rodzina królewska mobilizowała swoich poddanych 
do głosowania na skalne miasto Petrę, indyjska agencja marketingowa z Bombaju zajęła się pro-
mocją świątyni Tadż Mahal w celu umieszczenia jej na prestiżowej liście. Ostatecznie za Siedem 
Nowych Cudów uznane zostały obiekty, które prezentujemy na tej stronie.  Już poza konkursem  
dołączono do tego grona jedyny zachowany obiekt z czasów starożytności:

8. Wielkie Piramidy w Gizeh – Egipt

1. Wielki Mur Chiński, budowany od VI 
w. p.n.e., który miał 6,5 tysiąca kilometrów 
długości i z którego zachowało się do dziś 
około 2,5 tysiąca kilometrów. 

2. Amfiteatr Koloseum w Rzymie. 

3. Inkaska twierdza Machu Picchu w 
Peru wzniesiona w XV wieku na wysokości 
2090-2400 metrów n.p.m. 

4. Piramida Chichen Itza na półwyspie 
Jukatan w Meksyku, zbudowana przez 
Majów w czasach prekolumbijskich, około 
450 roku, wraz z otaczającym ją miastem.

5. Pałac-mauzoleum Tadż Mahal powstały 
w Agrze w Indiach w latach 1632-1652, uzna-
ny za symbol „miłości i namiętności” małżeń-
skiej i klejnot muzułmańskiej architektury i 
sztuki z epoki Wielkich Mogołów, władców 
pochodzenia mongolskiego, panujących w 
Indiach w okresie od XVI do XIX w. 

6. Starożytny kompleks Petra w Jordanii 
na skraju Pustyni Arabskiej, obejmujący 
świątynie, grobowce i domy wykute w stro-
mych, skalnych zboczach, stolica państwa 
Nabatejczyków.

7. Statua Chrystusa Zbawiciela w Rio 
de Janeiro w Brazylii, wzniesiona na gó-
rze Corcovado na wysokości ponad 700 
m.n.p.m. 38-metrowa postać Chrystusa 
Zbawiciela wykonana została w 1931 roku 
przez francuskiego rzeźbiarza polskiego po-
chodzenia, Paula Landowskiego. 

Lista siedmiu cudów została stworzona 
m.in. przez greckiego historyka Herodota 
oraz uczonego Kalimacha z Cyreny, kil-
kaset lat przed naszą erą.

Wielkie Piramidy w Gizeh, Wiszące ogro-
dy Semiramidy, Świątynia Artemidy w 
Efezie, Statua Zeusa Olimpijskiego dłu-
ta Fidiasza, Mauzoleum w Halikarnasie, 
Kolos Rodyjski, Latarnia morska na Faros

Pozostałe obiekty fi nałowej dwudziestki:
Akropol - Ateny; Wieża Eiffl a - Paryż; 
Figury z Wyspy Wielkanocnej - Chile; 
Angkor - Kambodża; Alhambra - Hiszpania; 
Hagia Sophia - Stambuł; Świątynia 
Kiyomizu - Kyoto; Kreml i Cerkiew 
Wasyla Błogosławionego - Moskwa; Zamek 
Neuschwanstein, Fussen - Niemcy; Statua 
Wolności - Nowy Jork; Stonehenge - Anglia; 
Gmach Opery - Sydney; Timbuktu - Mali.

reklama
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Wybuch wojny

Lot nad kukułczym gniazdem
h i s t o r i a  s z p i t a l a  t w o r k o w s k i e g o  o d c .  3

Paweł Artomiukcdn.

 Po 8 września 1939 r. w pawilonie I 
został urządzony lazaret wojskowy.
 14 września przywieziono 30 .ran-
nych żołnierzy z Armii “Łódź”, po 
bitwie w lasach Helenowskich. W 
listopadzie cały drugi pawilon zo-
stał zajęty przez rannych cywili i 
żołnierzy. Już we wrześniu na tere-
nie szpitala zaczęli pojawiać się żoł-
nierze niemieccy. Od 1 października 
1939 r. Szpital przeszedł pod zarząd 
okupanta., który nakazał redukcję 
stanowisk.  Na jej mocy zwolniono 
7 lekarzy, 5 urzędników i 16 osób 
personelu.
Szpital zmuszony był przyjąć 350 
Niemców, ok 150 Ukraińców, 400 
jeńców obywateli radzieckich i 
wreszcie chorych Polaków ze szpi-
tali na Górnym Śląsku.
 Po upadku Powstania Warszawskiego 
szpital przyjął dodatkowo 2600 
chorych ewakuowanych ze szpitali 
warszawskich. Przez ciasnotę i zim-
no, a głównie z powodu głodowych 
racji żywnościowych, katastrofalnie 
zwiększyła się śmiertelność cho-
rych. W 1941 r wyniosła 30 %. Tą 
zaplanowaną i konsekwentnie pro-
wadzoną metodą wyniszczenia kie-
rował mianowany 2 września 1940 
r. przez władze okupacyjne dyrektor 
szpitala - Eugen Honette, brutal-
ny, gwałtowny i dbający o interesy 
własne Niemiec, prawdopodobnie 
pochodzenia francuskiego lub belgij-
skiego, (który nie był lekarzem lecz 
fachowcem z branży księgarskiej) 
oraz dwóch jego pomocników, też 
Niemców: nadinspektor  Gottfried 
Kalz i nadpielegniarz Franz Zalfen. 
Nieludzkie traktowanie chorych, 
karanie ich za najmniejsze odstęp-
stwa od dyscypliny, głodowe racje 
żywnościowe, nieopalanie sal zimą, 
przyniosło by wiele gorszą staty-

  W chwili wybuchu wojny na terenie Szpitala przebywało 1185 chorych pod opieką licznego 
personelu. Ponieważ większość mężczyzn została objęta powszechną mobilizacją, pawilony 
męskie zostały prawie bez obsługi. Z czynnymi działaniami wojennymi szpital zetknął się już 
pierwszego dnia wojny, przetrwawszy bombardowanie.

stykę, gdyby nie ofi arność perso-
nelu, oraz wielu osób spoza murów 
szpitala, zdobywających dodatkowe 
pożywienie, nieco opału i kocy dla 
najciężej chorych...

wstrząsające wspomnienia

historyk psychiatrii dr Jan Gallus
pisze w swoich wspomnieniach:

“Wtedy to zetknąłem się po raz 
pierwszy i ostatni z różnego rodza-
ju zaburzeniami wywoływanymi 
głodem, polegającymi nie tylko na 
wyniszczeniu organizmu oraz tzw. 
obrzękach głodowych, ale z wielo-
ma przypadkami powikłań na tle - ze 
śmiercią głodową, samozjadaniem 
własnych części ciała
i niemal ludożerstwem włącznie. (...) 
Doc. Łuniewski stał się tzw naczel-
nym lekarzem, a dr Handelsman” 
ze zrozumiałych względów niestety 
musiał opuścić nasze grono. „

 Szpital tworkowski był jedynym 
wśród bratnich instytucji który nie 
został zniszczony przez okupanta. 
Wieść o niszczeniu  podobnych pla-
cówek oraz uśmiercaniu  pacjentów 
odbiła się szeroko. W Tworkach pa-
nowało stałe napięcie, nieprzewidy-
wane i całkowicie zależne od humo-
rów p. Honette i władz niemieckich. 
Gallus wspomina:  „ Staraliśmy się 
przetrzymywać chorych jak najkró-
cej i leczyć ich jak najintensywniej, 
tym bardziej że raz po raz spotykali-
śmy się z przypadkami niespodziewa-
nego zabierania niektórych naszych 
chorych w nieznanym dla nas celu 
i kierunku. W ten sposób pewnego 
dnia zabrano ze szpitala wszystkich 
przebywających w nim pacjentów i 
pacjentki żydowskiego pochodze-

nia - około 350 osób i wywieziono 
niby do Zakładu Psychiatrycznego 
„Zofi ówka” w Otwocku, dokąd ni-
gdy nie dotarli. Jak należy się do-
myślać - gdzieś po drodze zostali 
wymordowani”.

 Lekarze byli solidarni i niestrudze-
nie w pracy. Dzięki temu nie tylko 
udało im się ocalić życia wielu osób, 
ale również przetrzymywać wśród 
chorych - i to przez dłuższe okresy 
czasu ludzi całkowicie zdrowych 
lecz wymagających ukrycia. Byli to 
głównie członkowie Ruchu Oporu, 
działacze społeczni, działacze kul-
tury itp.  
Gallus pisze: „ I tak np. osobiście 
udało mi się ukryć i przetrzymy-
wać przez kilka miesięcy jednego 
z wybitniejszych dostojników za-
konnych Polski,poszukiwanego 
przez Niemców i cudem ocalałego 
od śmierci po wymordowaniu kilku 
jego towarzyszy... Niestety owe dni 
napięcia, tygodnie, miesiące i lata 
tej trudnej i niesłychanie wyczerpu-
jącej, stałej czujności w pracy i poza 
pracą niejednego z nas załamywały 
a nawet zmogły jak doc. dr. Witolda 
Łuniewskiego, który zmarł w 1943 
roku. Jego obowiązki przejął dr 
med. Edward Steffen (senior)”

 Ze wspomnień  doktora  Gallusa 
możemy wyobrazić sobie bezsilność 
z jaką Polacy musieli się
co dzień mierzyć: 
“Spośród wielu poważnych i cięż-
kich dla mnie przeżyć okupacyj-
nych, takich jak prawie całkowita 
likwidacja rodziny mojej żony za jej 
zasługi dla kraju i trwanie w polsko-
ści (Rodzina Bursche), szczególnie 
przygnębiająca była bezsilność w 
zapobieganiu temu, co się działo, a 

czemu niekiedy być może , dałoby 
się zapobiec. Jedno z takich prze-
żyć - samooskarżenie się o żydow-
skie pochodzenie i oddanie w ręce 
Gestapo sekretarki Honneta, Zofi i 
Kubryń (Soni) - równie mocno mną 
wstrząsnęło. Sonia przed udaniem 
się do Honneta z owym samooskar-
żeniem, wpadła do mnie do gabi-
netu, akurat w czasie gdy przyjmo-
wałem właśnie chorego. Wyglądała 
jakby czegoś chciała, lecz zaraz wy-
cofała się. Gdy potem dowiedziałem 
się o jej kroku, męczyłem się długo. 
Gdyby traf chciał inaczej i byłbym 
wtedy wolny, mogłaby zamienić ze 
mną parę słów i być może udałoby 
się odwieść ją od tego zamiaru i za-
pobiec jej śmierci.”. 

smutne wiklinowe koszyki

 Wg. danych statystycznych w okre-
sie okupacji przez  szpital tworkow-
ski przeszło  5171 chorych. W sierp-
niu 1944 r.  ewakuowano chorych 
wraz z personelem ze szpitali war-
szawskich do obozu przejściowego 
znajdującego się na terenie war-
sztatów kolejowych w Pruszkowie 
- Dulag 121
w obozie przebywało do 15 tys. 
osób, a przez cały okres (sierpień 
1944 - styczeń 1945) przeszło
przez niego 650 tys. Stamtąd tez po-
nad dwa i pół tysiąca chorych uloko-
wano w Tworkach.  
 Zgodnie z rozkazami Ruchu Oporu 
spośród pracowników szpitala tylko 
kilku mogło wziąć
udział w  Powstaniu Warszawskim, 
mianowicie: Januszowi 
Kosowskiemu, Gustawowi Liedke,

i Franciszkowi Kłykowi, oraz 
częściowo doktorowi Feliksowi 
Kaczanowskiemu - w pomocy  
żoliborzanom, których grupę w cza-
sie Powstania doprowadził razem 
z jej opiekunką Zofi ą Kozicką ps. 
“Marta” do Tworek.

  Powróćmy w tym miejscu jeszcze 
raz do Kronik Łuniewskiego, do tej 
ostatniej pisanej w 1941 r.
w języku niemieckim. Kronika dy-
rektora jest ostrożna, zawiera prawie 
samą statystykę.
Łuniewski na końcu dziękuje wła-
dzom niemieckim za pozwolenie jej 
napisania i wydrukowania. 
ale min. dziękuje i za to że pozwolo-
no pacjentom ściąć nad stawami wi-
klinę. Z wikliny plecie się koszyki, 
sprzedaje - kupuje trochę żywności. 
 Wojna była nieszczęściem świato-
wym, ale nawet na tym tle nie male-
je wielki, osobisty dramat  dyrektora 
Łuniewskiego, znakomitego na-
ukowca zmuszonego do podzięko-
wania za wiklinę i koszyki. Witold 
Łuniewski zmarł 21 stycznia 1943 
roku. Został pochowany na przy-
szpitalnym cmentarzu. Po wojnie 
zgodnie z jego wolą, trumnę prze-
wieziono do Warty, do rodzinnego 
grobu Łunickich.
   16 stycznia 1945 Honette opusz-
cza szpital, rabując i wywożąc 
cenne rzeczy chorych z depozytu 
oraz całą zawartość kasy szpitalnej. 
Następnego dnia 17 stycznia 1945 r 
Tworki zostały wyzwolone... 
 Był to jedyny szpital psychiatrycz-
ny który nie uległ zniszczeniu i eks-
terminacji pacjentów w okupowanej 
Polsce...  

Articity to forum po-
etyckie, na którym każdy 
może spróbować swoich 
możliwości. To doskonałe 
miejsce dla wszystkich, 
którzy pragną pochwalić 
się własną twórczością oraz 
zmierzyć krytyką z innymi.

F o r u m  p o e t y c k i e

do zwrotu

przemijamy
w każdej kropli potu na czole
z oddechem wyrzuconym w 
próżnię

przemieszczamy się
w czasie donikąd
od siebie
by zapukać i nie słyszeć

podany adres nie istnieje

Beata Więckiewicz - urodzona w 
Bieszczadach. Od 7 lat mieszka 
pod Warszawą, gdzie wychowuje 
dwójkę dzieci. Kocha góry i mo-
rze. Wiesze pisze niemal od za-
wsze, głównie dla siebie i przyja-
ciół.  W swojej poezji zatrzymuje 
czas. Stara się uchwycić to co  
najpiekniejsze:  zachwyt nad 
życiem, cudem przyrody i miło-
ści.. Związana jest z portalami 
interenetowymi (min. Articity) 
na których publikuje i doskona-
li swój warsztat poetycki. Pisze 
pod pseudonimem poetyckim 
Beti.
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2007 

- otwarcie wystawy
Pokaz fi lmu „Niewypowiedziana Wojna” w re-

żyserii Mariusza Malinowskiego, prezentacja 

fragmentów książki Grzegorza Przybysza „Daw-

no temu w Brwinowie” - miejsce: Brwinów, ul. 

Rynek 14 - „Organistówka”

godzina 13.30 – 14.30
Ogród patriotyczny

Przedstawienie teatralne w wykonaniu ucz-

niów Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie pt. 

„Powstanie Warszawskie” w oparciu o kon-

cert zespołu Lao Che. Teatr ruchu ukazuje 

Powstanie Warszawskie widziane oczyma 

młodych. Wyjątkowa aranżacja muzyczna 

i teksty zespołu Lao Che połączone ze znakomitą 

interpretacją sprawiają, że przedstawienie pozo-

stawia ślad w duszach tak młodych jak i doro-

słych odbiorców. - miejsce: Brwinów, ul. Bisku-

picka 17 – (dom pana Zdzisława Szymańskiego)
godzina 14.00 – 18.00 
(wejścia co pół godziny)

„Dzieci w ogrodzie i inne obiekty 
malarskie”

wystawa malarska Pani Grażyny Macander - 

Majkowskiej. miejsce: Brwinów, ul. Batorego 9

godzina 15.00 – 19.00
Ogród sportowy

Pokazy siłowe w wykonaniu zawodników 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z 
udziałem publiczności – przeciąganie liną 
samochodu ciężarowego oraz zawody w 
rzucaniu do kosza. Pokaz judo w godzinach 
17.00 – 19.00 w wykonaniu zawodników 
Klubu „Pantera”. Projekcja fi lmu na temat 
judo i ju-jitsu. Miejsce: Brwinów, ul. Gro-
dziska 57 - siedziba Towarzystwa Przyja-
ciół Brwinowa „Zagroda”

godzina 14.00 – 18.00
Wioska Słowiańska

W programie: Oddawanie strzałów z zabytkowej 
armaty z fi lmu  „Ogniem i mieczem”. Organi-
zacja turnieju łuczniczego prowadzonego przez 
osoby w strojach  krymsko-tatarskich. Pieczenie 
podpłomyków w tradycyjnym piecu i wspólna 
degustacja. Turniej rycerski z udziałem dzieci na 
kładce. Zakuwanie w dyby przegranego rycerza. 
Wyścig na drewnianych koniach. Wbijanie gwoź-
dzi w pień.

„Jak Mazowsze” 

Pokaz tańców ludowych w wykonaniu uczniów 

Zespół Szkół nr 2. miejsce: Brwinów, ul. Żwiro-

wa 16 - Zespół Szkół nr 2

godzina 15.00 – 17.00
Ogród muzyki klasycznej – Dzień 

włoski
Arie operowe w wykonaniu Dominiki Szewczyk 

przy akompaniamencie Joanny Liberadzkiej – 

harfa. Muzyczna niespodzianka. Miejsce: Brwi-

nów, ul. Słoneczna 3 (willa Państwa Wernerów)

godzina 17.00 – 20.00
Ogród bardów i kabaretu.

Spotkanie poprowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski 

– publicysta, pisarz i poeta, twórca warszawskich 

„Ogrodów Frascatii”. W programie wystąpią 

m. in. Stanisław Klawe, Paweł Dłużewski. 

Miejsce: Brwinów, ul. Żwirowa 6 (willa Państwa 

Dobkowskich)

godzina 16.00 – 19.30
Otwarty ogród wędrowców, 

godzina 15.00 – 18.00
Impreza muzyczno – poetycka 

zapowiadająca Europejskie Dni 
Dziedzictwa w gminie Brwinów: 

koncert Rafała Braniewicza, recytacja poezji ks. 

Jana Twardowskiego w wykonaniu Grażyny i 

Tadeusza Stefankiewicz, loteria fantowa, wspól-

ne śpiewanie przy ognisku. - miejsce: siedziba 

Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa – Zagroda ul. 

Grodziska 57

godzina 10.00-18.00 
Punkt informacyjny Europejskich 

Dni Dziedzictwa
miejsce: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12

godzina 10.00
Otwarcie wystawy czasowej 
”Krzyże i Kapliczki Państw 

Słowiańskich, Litwy i Rumunii 
– fotogramy i zabytki” 

godzina 17.00
Wernisaż wystawy z udziałem:Dimitrje Madas - 

historyk sztuki, fotograf z Serbii, Dusan Drijaca, 

Nikola Pawłowicz – etnolodzy, Michał Truszik 

z Ukrainy – twórca ludowy,Todor Pucintielnik 

– twórca ludowy Ukraina, Stanisław Mulica 

– Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych 

Związku Polaków na Białorusi + grupa gości z 

Białorusi, Występ dzieci z Zespołu „TĘCZA” 

pod kierownictwem Pani Marii Wojnarowskiej 

– piosenki ludowe.

godzina 10.00 – 14.00
Akcja zbiórki krwi w ramach kampanii 

społecznej „Krewniacy”

miejsce: Ambulans RCKiK – parking Urzędu 

Gminy Brwinów ul Grodziska 12

godzina 10.00 – 11.00
„Koncert wędrowny” Część 1

w wykonaniu zespołu CARABOO

miejsce: Rynek w Brwinowie przy sklepie Pań-

stwa Ratyńskich

godzina 10.00 – 13.00
„Maria i przyjaciele” - plener malarski 

z muzyka w tle

Udział w nim biorą: Ewa Dudzińska, Anna Lu-

iza Juśkiewicz, Kicior, Krzysztof Kornacki, Ag-

nieszka Kremky, Elżbieta Kwiatkowska, Anna i 

Piotr Łukasiewicz, Hanna Mysłowska, Grażyna 

Nowocień, Jarosław Pędkowski, Piterus, Maria 

Rogińska, Małgorzata Serwatka (Fabryka Sztu-

ki), Milada Tokarska, Barbara Wiśniewska, Flora 

Wadowska – biżuteria artystyczna, Sylwia Krze-

mianowska – ceramika artystyczna, Sławomir 

Ibek – rzeźba, Zenona Sawicka – fotografi a, El-

żbieta Kozłowska - wróżka. - miejsce: Brwinów, 

ul Leśna róg ul. Grodziskiej (Galeria MR – Klub 

Artystów - Amatorów)
godzina 10.00 – 13.00

Warsztaty i pokaz rzeźby z materiałów 
recyklingowych dla dużych i małych

Prowadzi: Anna Luiza Juśkiewicz.  - miejsce: 

Brwinów, skwer przy ogródku jordanowskim 

przy ul. Grodziskiej
godzina 11.15 – 12.30

„Koncert wędrowny” Część 2
w wykonaniu zespołu CARABOO 

Miejsce: Brwinów, ul. Leśna (Galeria MR 
– Klub Artystów - Amatorów)

godzina 12.00
Kultura i przyroda Miast Ogrodów 

oczami cyklisty
Inauguracja tras rowerowych Miast Ogro-
dów: Brwinów – Milanówek – Podkowa 
Leśna. - miejsce: zbiórka cyklistów przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, 
ul. Pszczelińska 3

godzina 12.00 – 18.00
„Pociągiem na safari” 

- otwarcie wystawy znanego fotografi ka Sergo 

Kuruliszwili. - miejsce: Brwinów, ul. Pszczeliń-

ska 3, Ochotnicza Straż Pożarna

godzina 12.00 – 19.00
„Bitwa Warszawska – 1920 rok”

wzrostu z oznaczeniem współczynnika nadwagi 

BMI. Stoisko fi rmy „VISION” – suplementy 

spożywcze

Stoisko Europejskiej Fundacji 
Honorowego Dawcy Krwi 

promującej kampanię 
„KREWNIACY”:

- konkurs dla dzieci: rysunek, hasło na plakat, 

stoisko – mat. promocyjne, rozdawanie ulotek, 

koszulek, fi lmu DVD „Krewniacy.pl” - sprzedaż 

gadżetów oraz kwesta na rzecz autobusu do po-

boru krwi im. Jana Pawła II. Uzyskany dochód 

będzie wspierał zakup autobusu do poboru krwi 

oraz Honorowe Krwiodawstwo. Miejsce: Rynek 

w Brwinowie

godzina 12.00 – 19.00
„Bitwa Warszawska – 1920 rok” 

– wystawa
Miejsce: Brwinów, ul. Rynek 14 

godzina 15.00 – 18.00
Ogród Inscenizacji Teatralnych

 „Fabryka indywidualności” - przedstawienie 

uczniów gimnazjum inspirowane fragmentami 

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Krótko 

mówiąc” Michaiła Bułhakowa. „Kłamczucha” 

– adaptacja teatralna powieści Małgorzaty 

Musierowicz. W programie m. in. pokazy fi tness. 

Miejsce: Brwinów, ul. Żwirowa 6 (willa Państwa 

Dobkowskich)

godzina 12.00 – 19.00
„Ogród teatralny” 

Spektakle teatralne: „ Poznaj moją 
samotność”, „Jaś musi się ożenić”, „ 
Rzeczy owe się zdarzyły”, w wykonaniu 

młodzieżowych zespołów amatorskich w 

reżyserii Iwony Dornarowicz 

„Rysunki z czasopism popularno-
technicznych i popularnonauko-

wych dla młodzieży wydawnictwa 
czasopism technicznych NOT” 

- autorstwa Włodzimierza Wajnerta. 

 „Na tatrzańskich szlakach” 
- wystawa fotografi i Adama Krupkowskiego 

„Ogród Kultury Czeczeńskiej” 
w programie m.in.- Pokaz taneczny tańców cze-

czeńskich - Degustacja potraw kuchni czeczeń-

skiej

godzina 13.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne 

poprowadzi Pani Joanna Meisner. 
Od godziny 13.00 – 15.30 – Eksperymenty 
warsztatowe, zabawa kolorem, kształtem, fakturą 

- techniki batikowe, techniki szablonowe, 

fotomontaż.

Od godziny 15.30 – 18.00 – Plastyczne zabawy 

przestrzenne – parateatralne – maska, chińskie 

cienie, kostium. Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w 

Brwinowie, przy ul. Piłsudskiego 11

godzina 14.00 – 15.00
Koncert duetu wiolonczelowego

w wykonaniu najlepszych polskich wiolonczeli-

stów Adama Klocka i Jerzego Klocka. miejsce: 

Kościół pod wezwaniem św. Floriana w Brwi-

nowie

godzina 14.00 – 18.00 
(wejścia co pół godziny)

„Dzieci w ogrodzie i inne obiekty 

pielgrzymów, tułaczy w Koszajcu
„Motyw emigranta, wędrowca, tułacza w 
poezji polskiej” – Ania Łukawska – pre-
zentacja. Honorowy gość – Pan Wojciech 
Siemion – aktor, reżyser, wykładowca, 
koneser sztuki przybliży sylwetkę poety 
- Aleksandra Wata Adrian Golański, Mariusz 

Suchożebrski – recytacje poezji Mickiewicza, 

Norwida, Wierzyńskiego, „Podróże Małego 

Księcia” – fragmenty w wykonaniu grupy CA-

RABOO, Piosenki różnych narodów - grupa 

CARABOO. Piosenki z podróżami w tle - Zespół 

O.K, Paweł Czekalski – człowiek z gitarą, wiecz-

ny wędrowiec z Sosnowca - koncert piosenek 

wędrownych. Przejażdżka powozem – historię 

Koszajca przedstawi Pani Wiesława Zakrzewska, 

Wystawa witraży Państwa Łukasiewicz. Restau-

racja „ELITA” częstuje grochówką.  Odjazd au-

tobusu do Koszajca o godzinie 15.40 spod budyn-

ku OSP w Brwinowie. Miejsce: Koszajec 33 (sad 

Państwa Łukawskich)

godzina 19.00
„Kolor – Światło – Dźwięk” 

Projekcja multimedialna w wykonaniu artysty 

malarza Zbigniew Mickiewicza. W programie 

muzyka oratoryjna (m. in. „Stworzenie Świata” 

Georga Fryderyka Haendla, „Requiem” Wolfgan-

ga Amadeusza Mozarta) Miejsce: Kościół pod 

wezwaniem Św. Floriana w Brwinowie

godzina 20.20 – 20.50
„Teatr Ognia” W wykonaniu zespołu Doll 

In Art. miejsce: Park Miejski w Brwinowie

godzina 10.00-18.00
Punkt informacyjny Europejskich 

Dni Dziedzictwa
miejsce: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12

Wycieczki z przewodnikiem 
piętrowymi londyńskimi autobusami

Pierwsza wycieczka Godzina 10.30 – 15.45, 
Druga wycieczka Godzina 15.30 - 20.45 
Wycieczki poprowadzi znany dziennikarz, autor 

książki „Dawno temu w Brwinowie” – Grzegorz 

Przybysz Program: godz. 10.30 – zwiedzanie 

wystawy Sergo Kuruliszwili – „Pociągiem na 

safari”, godz. 11.00 – wyjazd z pod OSP Brwinów 

– zwiedzanie Dworku Zagroda – przejazd do 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 

w Stawisku – zwiedzanie Muzeum im. Anny 

i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - 

przejazd do Muzeum Motoryzacji w Otrębusach 

- zwiedzanie Muzeum Motoryzacji w Otrębusach 

- przejazd i zwiedzanie Prywatnego Muzeum 

Sztuki Ludowej – przejazd i zwiedzanie siedziby 

Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie 

- pod OSP Brwinów

godzina 10.00 – 15.00
„Ogród zdrowia”

Prelekcja dr Zdzisława Plesa na temat 

„Szkodliwości palenia tytoniu”, prezentacja 

gadżetów programowych, rozdawanie ulotek. 

Badanie poziomu cukru, badanie ciśnienia 

tętniczego, komputerowe badania wzroku, badania 

spirometryczne + porada lekarska, pomiar wagi, 

malarskie”
wystawa malarska Pani Grażyny Macander - 

Majkowskiej miejsce: Brwinów, ul. Batorego 9

godzina 14.00 – 16.00
Ogród licealny

w willi p. Teresy Ożarowskiej

Wystawa malarska w plenerze, Wariacje nt. „We-

sele” Stanisława Wyspiańskiego, tresura psów, 

młodzi twórcy fi lmowi (wspólne tworzenie sce-

nariusza). miejsce: Brwinów, ul. Środkowa 6

godzina 15.00 – 17.00
„Ogród muzyki klasycznej” 

- Dzień francuski
Recital fortepianowy niezwykle uzdolnionego, 

młodego pianisty, studenta Warszawskiej Akade-

mii Muzycznej – Łukasza Nagórki. Arie operowe 

w wykonaniu Dominiki Szewczyk przy akom-

paniamencie wybitnego szopenisty - Wojciecha 

Szewczyka. Muzyczna niespodzianka. miejsce: 

Brwinów, ul. Słoneczna 3 - willa Państwa Wer-

nerów

godzina 16.00 – 18.00
Ogród bajek

Bajki ormiańskie w wykonaniu „Grupy Studnia 

O” miejsce: Ośrodek Kultury, Brwinów, ul. Wil-

sona 2

godzina 17.00 – 19.00
Koncerty w Zagrodzie

Chór „AMICI CANENTES” oraz Chór „WAR-

SZAWIANKA”, Wystawa malarstwa Antoniego 

Piotrkowicza z Zespołu „AMICI CANENTES” 

Miejsce: Brwinów, ul. Grodziska 57 (Zagroda)

godzina 19.00
„Syberyjski bard zaprasza”

w programie utwory B. Okudżawy, W. 
Wysockiego, A. Rosenbauma w wykonaniu 
Ewgena Malinowskiego.
Miejsce: Brwinów, ul. Wilsona 2 
– Ośrodek Kultury

godzina 9.00- 19.45
III Festyn Parafi alny 

„Nikt nie jest samotną wyspą”
Od godziny 10:00 (sala pod kościołem), 
zawody sportowe (Parafi alny Klub 
Sportowy Santo Subito) – wokół kościoła, 
mini-loteria fantowa na cele charytatywne, 
grill z kiełbaskami, napoje, ciastka i inne 
atrakcje

godzina 12:15-13:15
„Papua Nowa Gwinea 

- dotknięcie tajemnicy”
– o swojej 10-letniej pracy misyjnej „na 
końcu świata” opowie ks. Stanisław 
Wargacki SVD, misjonarz, badacz lingwista 
i antropolog, kapitan statku misyjnego. 
(sala pod kościołem)

godzina 13.30 – 14.00
Dziecięca scholka parafi alna

– koncert
godzina 15.00 -17.00

Koncert Orkiestry Dętej z Nadarzyna 

godzina 17.15
Koncert „Pieśni Pielgrzymów 

Średniowiecznych”
w wykonaniu Towarzystwa Pieśni Dawnej „Po-

środku Żywota” w Kościele w Otrębusach. Miej-

sce: Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii 

Panny w Otrębusach oraz teren wokół kościoła

godzina 21.00
Uroczysty fi nał Otwartych 

Ogrodów Brwinowa, Milanówka i 
Podkowy Leśnej.

Projekcja fi lmu o życiu i twórczości Jana Szczep-

kowskiego, instalacja artystyczna Pawła i Beaty 

Konarskich. Miejsce: Milanówek, ul. Spacerowa 

20 - Muzeum Jana Szczepkowskiego w „Willi 

Waleria”
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ich naturalnym środowisku. Autorzy 
zdjęć pokazali także rzadkie okazy 
roślinności pierwotnych torfowisk i 
bagiennej puszczy tego zakątka Pol-
ski. Nie mogło oczywiście chluby 
tych terenów – storczyków. Al-
bum hipnotyzuje swoim pięknem, 
i bez względu czy się jest „za” czy 
„przeciw” obwodnicy Olsztyna 
poprowadzonej przez ten teren, po-
budza do refl eksji.

Piotr Iwicki
„Dolina Rospudy, The Rospuda Val-
ley, Das Rospuda-Tal” Wydawnictwo 
Biały Kruk

Na rynek trafi ł 
piękny al-

bum, dzieło dwóch 
wybitnych foto-
grafi ków przy-
rody, Waldemara 
Bzury (zdjęcia 
wykonane w czasie 
lotu balonem), oraz 
m i e s z k a j ą c e g o  
w Niemczech a 
pochodzącego z 
Olsztyna Petera 
Scherbuka (przy-
rodnik i fotograf, 
wydawca - reda-
ktorem naczelny 
niemieckiego cza-
sopisma fotografi c-
zno-przyrodnic-
zego „Naturblick”). 
Obaj zachwycili się 
pięknem Doliny 
Rospudy. Autor wstępu, ekolog, 
dr Jerzy Kruszelnicki przedstawia 
historię regionu, opisuje dzieje geo-
logiczne rzeki i otaczającej ją doliny, 
ukazuje przyrodę i najważniejsze 
-znajdujące się na tym obszarze - 
dzieła architektury. Autor nie unika 
sprawy konfl iktu, wywołanego 
budową obwodnicy wokół Au-
gustowa i próbuje studzić emocje, 
szukając argumentów za i przeciw 
obwodnicy. W albumie można 
zobaczyć między innymi zdjęcie 
wilka, wydry, bociana czarnego, or-
lika krzykliwego czy orła bielika w 

Album ku refleksji Co warto wiedzieć, aby z wakacji 
pozostały same dobre wspomnienia?

Ma niewiele wspólnego z poczci-
wym Kubusiem Puchatkiem. 

Jest groźnym drapieżnikiem. W pol-
skich górach z natłokiem turystów 
niedźwiedzie ulegają niebezpiecznemu 
procesowi oswajania. Zjadają resztki 
kanapek pozostawione na szlakach, 
przeszukują śmietniki przy domach 
i schroniskach. Dzikie niedźwiedzie 
boją się człowieka, jeśli już atakują, to 
jest to zwykle samica z młodymi lub 
zwierzę pilnujące swojego łupu. Za to 
tym oswojonym kojarzymy się z łatwo 
zdobytym jedzeniem, a ich atak często 
ma na celu to jedzenie wymusić.
Jeśli znajdziemy się na terenie 
zamieszkałym przez misie
Na ogół zobaczymy odpowiednie 
oznaczenie. Warto wiedzieć, że opra-
cowano wiele wskazówek chronią-
cych nas przed niebezpieczeństwem:
· wędruj tylko w dzień, najle-
piej we dwójkę lub w grupie
· idąc przez gęste zarośla mów głoś-
no, gwiżdż, jeśli niedźwiedź jest 
w pobliżu, usłyszy cię i odejdzie
· bądź szczególnie ostrożny przy niskiej 
widoczności (mgła) i małej słyszal-

Część III Zagrożenia w górach
 W czasie wakacji góry są jednym z najbardziej obleganych miejsc. Ci, którzy lubią taką formę 
wypoczynku powinni pamiętać o czyhających niebezpieczeństwach i sposobach radzenia sobie 

z nimi. Zagrożenia są bardzo różne i czasem zaskakujące, bo czyhać może np...

... Niedźwiedź

ności (silny deszcz, 
wiatr, szum potoku)
· uważaj w miejscach, 
gdzie jest dużo leśnych 
owoców, stanowią one 
pokarm niedźwiedzia
· bądź ostrożny, gdy 
zauważysz świeże 
oznaki obecności 
niedźwiedzia: tropy, 
odchody, zadrapa-
nia na korze drzew
· kiedy zobaczysz 
martwe zwierzę, nie 

podchodź do niego; może ono być 
ofi arą niedźwiedzia, który znajduje 
się w pobliżu; często mogą nas o tym 
ostrzec spłoszone zwierzęta: skrzek só-
jek, piski kosa, poszczekiwanie sarny
· jeśli idziesz z psem, trzymaj go 
na smyczy; może on wyczuć niedź-
wiedzia i zaatakować, a w czasie 
ucieczki podprowadzić go do ciebie
· w czasie wycieczek nie używaj silnie 
pachnących kosmetyków
Jeśli spotkamy niedźwiedzia
Na tę okazję także opracowa-
no szereg pomocnych zasad:
· zachowuj spokój i staraj 
się sprawnie ocenić sytuację
· jeśli zobaczysz z daleka niedźwiedzia, 
zwróć na siebie jego uwagę głośną 
rozmową (zapobiegnie to zaskoczeniu 
go; zazwyczaj niedźwiedzie, gdy wy-
czują z daleka człowieka odchodzą)
· jeśli jest bardzo blisko, nie krzycz 
na niego, bo może to go sprowoko-
wać; zachowaj spokój, powoli odejdź 
i nie gestykuluj; nie patrz mu w oczy, 
bo będzie to dla niego wyzwanie
· nie zbliżaj się do niego, nie draż-
nij i nie staraj się go przepędzić
· nigdy nie zwabiaj niedźwiedzia jedze-
niem, aby go obserwować i fotografo-
wać; nie zapominaj, że jest to dzikie 

zwierzę, największy polski drapieżnik
· gdy stoi na tylnych łapach, nie zna-
czy to, że jest agresywny, chce się 
tylko rozejrzeć i zidentyfi kować, co 
do niego podeszło; zachowaj spo-
kój i powoli oddal się od tego miejsca
· niekiedy może pozornie zaatakować, 
aby zastraszyć; rozpędzi się, zastawi 
drogę i spróbuje przepłoszyć; niekiedy 
ten pozorny atak może się powtórzyć
· przed niedźwiedziem nigdy nie ucie-
kaj; jest szybszy niż ty (potrafi  biec 
z prędkością 60 km/h); jeśli mimo 
to będziesz uciekać, odrzuć jakąś 
rzecz (torbę, plecak), aby go zmy-
lić, odwrócić jego uwagę i zatrzymać
· nie wchodź na drzewo, ponie-
waż niedźwiedź może wejść za tobą
· mruczący niedźwiedź, który krę-
ci się, sygnalizuje agresję; gdy za-
cznie ryczeć, kłapać zębami, ma-
chać przednimi łapami, wyrywać 
kawałki ziemi, położy uszy do tyłu 
– oznacza to, że jest bardzo agresywny
· kiedy niedźwiedź cię napadnie, leż 
twarzą do ziemi; skul się do pozycji, w 
której uda przyciśniesz do klatki pier-
siowej, głowę staraj się schować mię-
dzy kolana; dłonie trzymaj na szyi, aby 
ją chronić, równocześnie złącz łokcie i 
kolana.
Niedźwiedzie z pewnością nie są ani 
najczęstszym ani największym zagroże-
niem w górach. Jeśli jednak już dojdzie 
do spotkania z nimi, przerażeni turyści 
popełniają wiele błędów, których łatwo 
uniknąć znając powyższe zasady.
Informacje na temat warunków w gó-
rach, aktualnych zagrożeniach oraz 
wskazówki dotyczące wyprawy na 
szlak można znaleźć na stronach inter-
netowych:
www.gopr.pl  
www.topr.pl

Bogusława Znajdek

„Fenomenalny beniaminek z 
Pruszkowa” – tak brzmiały tytuły 
wielu gazet po czterech kolejkach 
II ligi. Nic dziwnego, skoro chłopcy 
Ojrzyńskiego po 4. kolejkach mięli 
na swoim koncie 4 zwycięstwa, 12 
punktów i 12 strzelonych bramek. 
Szkoda tylko, że w piątym meczu 
nie udało się wygrać ze Śląskiem 
Wrocław.

Znicz Pruszków to tegoroczny de-
biutant. Z niecierpliwością czekałem 
na początek sezonu. Spodziewałem 
się walki o utrzymanie i wierzyłem, 
że ten cel pruszkowianom uda się 
osiągnąć. Nigdy bym jednak nie 
przypuszczał, że Znicz w tak cu-
downy sposób wyprzedzi rywali na 
samym starcie rozgrywek. Faktem 
jest jednak, że mamy bardzo ko-
rzystny terminarz.

Mimo wszystko warto pocieszyć 
się tymi czterema spotkaniami. Na 
pierwszy ogień poszedł Pelikan 
Łowicz. Drużyna, z którą Znicz ry-
walizował w poprzednim sezonie 
jeszcze w III lidze. Na boisku rywala 
przegraliśmy wtedy 0:1. Tym razem 
górą byli pruszkowianie. Bartosz 
Wiśniewski i Robert Lewandowski 
dali zwycięstwo 2:0.

Drugim rywalem był Kmita 
Zabierzów. Ci walczyli w barażach 
właśnie z Pelikanem. Łowiczanie 
wygrali i awansowali, jednak w 
wyniku nie uzyskania licencji przez 
Pogoń Szczecin, Kmita pozostała 
w II lidze. Znicz Pruszków z tym 
rywalem również sobie poradził. 

Znicz szaleje w II lidze

Mariusz Markowski

Niespodzianką jest wynik – 4:0 
dla naszych. Dwie bramki strzelił 
Bartosz Wiśniewski, który po dwóch 
kolejkach został liderem klasyfi kacji 
strzelców.

W 3. kolejce piłkarze Znicza jecha-
li do Chorzowa na mecz z GKS-em 
Katowice. Szczerze mówiąc, nie 
wierzyłem do końca w korzystny 
rezultat dla naszych piłkarzy. Mimo, 
że w przedsezonowym sparingu 
Znicz pokonał ten świetny niegdyś 
klub 4:0. Ku memu zdziwieniu 
pruszkowianie wywieźli ze śląskiej 
ziemi 3 punkty, choć tym razem ła-
two nie było. Przy prowadzeniu 2:0 
nasi osłabli i dali strzelić sobie gola, 
przez co końcówka była nerwowa.

ŁKS Łomża to kolejna drużyna, któ-
ra nie znalazła sposobu na Znicza. 
Pruszkowianie wygrali 4:2. Po czte-
rech kolejkach Znicz miał zatem 
komplet punktów.

Z ostatniej chwili...

 W ostatnią niedzielę do Pruszkowa 
przyjechał Śląsk Wrocław. To miał 
być prawdziwy sprawdzian umiejęt-
ności naszych piłkarzy. Sprawdzian 
ten został oblany, ponieważ Znicz 
Pruszków przegrał 0:1, a bramkę 
zdobył Krzysztof Ulatowski. Mimo, 
że od 72. minuty pruszkowianie gra-
li z przewagą jednego zawodnika, to 
wyrównania nie udało się uzyskać. 
Pocieszającą informacją jest poraż-
ka drugiej w tabeli Polonii. Dzięki 
temu Znicz utrzymał 1. miejsce w 
tabeli.

List do redakcji
Szanowna Redakcjo,  chciałbym 
na łamach waszego pisma opisać 
sytuację mieszkańców kamienicy
przy ul. Główna 23 w Pruszkowie.  
Panuje tu ogromny bałagan i 
nieład, szambo znajduje sie kilka 
metrów od okien,a w upalne dni 
fetor wypełnia nasze mieszkania. 
Na dodatek od kilku dni w studni 
leży utopiony kot,choć wie o tym 
fakcie administracja, czyli TBS i 
Straż Miejska to nikt nie reaguje 
na próbę oczyszczenia studni, więc 
od kilku dni jesteśmy pozbawieni 
wody. Ta studnia to jedyne ujęcie 
wody, kamienica nie posiada 
kanalizacji.  Czy tak wyglądać 
miało życie w XXI wieku, w Unii 
Europejskiej?

marci30@op.pl

O F E R U J E
stałe zatrudnienie na umowę o pracę 

pracę dodatkową na
 
umowę - zlecenie

na stanowisko

LICENCJONOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY 

do ochrony obiektów bankowych

PRACOWNIKA OCHRONY
do ochrony obiektów handlowych i innych

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  KOBIETY

Ponadto  zapewniamy: • świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych • dogodny system pracy w pobliżu miejsca 
zamieszkania • własny ośrodek wczasowy na Mazurach dla 
pracowników • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Zapewniamy zatrudnienie w renomowanej fi rmie branży ochrony 
o ugruntowanej pozycji na rynku oraz zwrot kosztów uzyskania: 
• 100% zapytania o karalność • do 100% uzyskania licencji 
pracownika ochrony fi zycznej • do 100% zaświadczenia członka 
służb porządkowych na imprezach masowych

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
01 – 756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 a

Tel.: 0-22 560 51 40
e-mail: rekrutacja@konsalnet.com.pl
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Rozwiązania krzyżówki (samo hasło) prosimy nadsyłać na adres: 
Redakcja WPR ul. Helenowska 16/48, 05-804 Pruszków

lub mailem: redakcja@wpr.com.pl
Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 10 września 2007.

Nagrodę z poprzedniego numeru wylosowała pani
Elżbieta Słomka z Grodziska Mazowieckiego.

Nagrodę książkową ufundowała:
KSIĘGARNIA PRUSZKÓW UL. KOŚCIUSZKI 44 tel: 22 758 78 26 

GARAŻE BLASZANE 
BRAMY GARAŻOWE

WIATY
Transport i montaż gratis producent

tel: 0-22 760 64 42
kom: 0-889 003 406

Zatrudnię pilnie 
instruktorów 
nauki jazdy

t e l :  6 0 1  2 6 6  8 0 6

Kupię zadłużoną Spółkę z O.O.
tel: 0-692 731 041

K U P I Ę

SKLEP MIX-POL
Pruszków

ul. Kościuszki 2/4 
tel:  22 759 80 86

Polecamy:
artykuły budowlane,farby, 

lakiery, rozpuszczalniki, kleje, 
pianki i wiele innych z branży 

remontowo-budowlanej
Mieszalnia farb i lakierów 

zapraszamy
pon-piąt 8-18, soboty 8-14

Kobieta lat 32, wykształcenie 
średnie ekonomiczne szuka pracy 
biurowej,lub jako sprzedawca.
kontakt: 0696-262-872

Kobieta lat 27, poszukuje pracy 
od 8-16 od poniedziałku do piątku. 
 tel. 0-512-136-792

L O K A L E

R Ó ŻN E

P R A C A

N A U K A
Język angielski, egzaminator 
nowej matury, każdy zakres, 
nauka, tłumaczenia, 
przygotowanie do matury. 
tel: 0-600 39 20 30

Wynajmę lokal 80 m2, wszystkie 
media, dobra lokalizacja. Na handel 
albo małą gastronomię.
tel: 512 023 444

Poszukuję lokalu (ok. 40-50 m2) na 
działalność gospogarczą.
tel: 601 25 63 98

Młoda para poszukuje pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia w Pruszkowie i 
okolicach. Kawalerka do 800 zł kontakt 
609 842 447

P R A C A

KUEHNE + NAGEL

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

PRACOWNIK MAZGAZYNOWY

OCZEKUJEMY: ● osoby z uprawnieniami na obsługę wózków 
widłowych ● rzetelności w wykonywaniu obowiązków

OFERUJEMY: ● pewność pracy w stabilnej fi rmie ● atrak-
cyjne warunki pracy i płacy ● pracę w oddziale w Pruszkowie

Osoby zainteresowane  prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego:

e-mail: rekrutacja.waw@kuehne-nagel.com
lub

Kuehne+Nagel Sp. z o.o. 
ul. Przejazdowa 22 05-800 Pruszków

więcej informacji o fi rmie:

www.kuehne-nagel.pl
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli:     
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Ust. z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Kolporter Sieci Handlowe to fi rma zajmująca się rozwojem sieci sprzedaży typu convi-
nience. Dysponujemy siecią ponad 800 Saloników Prasowych na terenie całego kraju, 
docelowo będzie ich około 3 tysiące. Kolporter Sieci Handlowe jest częścią Grupy Ka-
pitałowej Kolporter jednej z największych organizacji gospodarczych w Polsce. W jej 
skład wchodzą m.in. spółki: Kolporter S.A., Kolporter Service sp. z. o.o., Kolporter Info 
S.A. i Kolporter Korona Spółka Akcyjna. 

Poszukujemy osób z terenu Warszawy (kilka lokalizacji), 
Pruszkowa, Błonia pod Warszawą, zainteresowanych 

prowadzeniem: Saloniku Prasowego w Systemie Partnerskim 

P a r t n e r  H a n d l o w y

● Gwarantowany poziom wynagrodzenia ● Premię uzależnioną od 
osiąganych wyników ● Kompletnie urządzony i wyposażony Salonik 
Prasowy,

● Osobistego zaangażowania w prowadzoną działalność ● Zabezpie-
czenia fi nansowego na poczet powierzonego mienia ● Dbałości o za-
dowolenie klientów Saloniku ● Zorientowania na wysoką sprzedaż ● 
Podstawowej znajomości obsługi komputera i środowiska Windows 
– dla osób zainteresowanych prowadzimy darmowe szkolenia wstęp-
ne z obsługi komputera.

● Najmu lokalu ● Remontu lokalu ● Wyposażenia ● Kasy fi skalnej ● 
Sprzętu komputerowego ● Zakupu towaru,

 ● Partnerów bez własnego lokalu ● Partnerów posiadających własny 
lokal handlowy lub prawo do lokalu z tytułu najmu, dzierżawy itp. ● 
Partnerów posiadających własny lokal handlowy lub prawo do lokalu z 
tytułu najmu, dzierżawy itp., ● Lokali do wynajęcia w miastach powy-
żej 7 tys. mieszkańców (w ciągach handlowych i komunikacji pieszej; 
parter, front, bez schodków, duża witryna), o powierzchni od 10 do 
60 m kw. 

Zapewniamy: 

Ponosimy koszty:

Oczekujemy od Partnerów: 

Swoje oferty prosimy kierować na poniższe adresy e-mail:
radosław.ornafa@kolporter.com.pl 

lub pod   Tel. 0-510 031 318

Szukamy:

Podwarszawskie Centrum 
Nieruchomości 

zatrudni agenta/kę 
do biura w Radzyminie.

kontakt:
r.moskal@podwarszawskie.pl 

lub tel.: 0667 333 333

Profesjonalna oprawa ślubu w 
kościele - Absolwenci 
Akademii Muzycznej
Warszawa i mieszkańcy Pruszkowa 
(skrzypce, wiolonczela, organy) 
TANIO !
telefon 504 290 590

Firma handlowo-us ługowa  
Petroland 

zatrudni osobę na stanowisko 
głównego  księgowego

wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie, obsługa pełnej 
księgowości, kadry i  płace, dobra znajomość problematyki środków 

trwałych, lic. MF 

asystenta głównego księgowego 
do prac księgowo-biurowych 

wymagania: min. wykształcenie średnie –ukończone, znajomość MS 
Word, MS Excel,  internet 

Praca w Piastowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 022 723 78 64 w godz: 8:00-16:00
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moje REKORDOWE leszczeZawsze chciałem złowić 
jak największego leszcza,  
takiego, o którym mogłem 

tylko pomarzyć. 
A moje marzenia i wyobraźnia 
są chyba bez granic. Nigdy nie 
myślałem o pobiciu jakiegoś 
gazetowego rekordu, ale zawsze 
wertowałem wszelkie informacje 
w najdrobniejszych szczegółach 
o tym gatunku. Nie lekceważę i 
teraz żadnej informacji o leszc-
zach złowionych przez wędkarzy. 
Czy to przypadkowy dwukilowy 
leszcz złowiony przypadkowo 
w nietypowym miejscu przez 
dziecko na wakacjach, czy przez 
zawodowca, któremu  na zawo-
dach kilowe leszcze „weszły” w 
zanętę. Wszystkie te wyczytane 
czy podsłuchane informacje robiły 
kocioł z mojego umysłu.
Ciągle marzyłem żeby trzymać w 
rękach leszcza o wadze, o jakiej nie 
pisano nawet w książkach. 
I przekonać innych, że te największe 
jeziorowe okazy nie są wcale ta-
kimi samotnikami. I tu chyba 
moja wyobraźnia przekroczyła 
rozsądek.

Obserwować, obserwować

Dziś mam za sobą blisko 30 lat 
doświadczeń. Ile rybich pokoleń 
rozszyfrowałem - nie wiem.
Nigdy nie doszedłbym do kryjówek 
tych największych jeziorowych 
leszczy, gdyby nie młodsze poko-
lenie tego gatunku. Obserwując 
zwyczaje życia mniejszych leszczy 
zacząłem szukać sposobu dotarcia 
do prawdziwych okazów, które 
podpatrywałem wiosną w maju 
kiedy próbowały przewracać się na 
powierzchni jeziora i mobilizowały 
mnie na cały przyszły sezon. W 
środku lata nie udało mi się niestety 
złowić leszcza powyżej pięciu kilo-
gramów. Nie dlatego, że takie są nie 
do złowienia, ale dlatego, że zloka-
lizowanie leszczy sześcio- i więcej 
kilowych w letnim i jesiennym se-
zonie jest mniej możliwe niż trafi e-
nie w totka. Dlatego na połów tych 
największych przeznaczam zawsze 
wiosnę (maj i początek czerwca). 
Dlaczego, o tym za chwilę. 

Dlaczego nie latem lub jesienią

A najpierw opowiem, dlaczego 
nie w sezonie letnim, albo jesi-
ennym? Przecież właśnie o tej 
porze powinny żerować najin-
tensywniej, a złowienie ponad 
pięciokilogramowej sztuki nie 
powinno być niemożliwe.  Lato i 
jesień to rzeczywiście najintensy-
wniejsze żerowanie ryb tego ga-
tunku (może z wyjątkiem lipca). I 
to jest główna przyczyna. Leszcze 
bardzo dużo i często jedzą, dlat-
ego w dobrze zanęconym miejscu 
pojawia się w ciągu dnia kilka ich 
roczników. Najprawdopodobniej te 
wielkie okazy też pływają gdzieś w 
pobliżu, ale jest je trudno złowić z 
kilku powodów. Przede wszystkim 
dlatego, że ryb w łowisku jest tak 
dużo. Żarcia, które im na łowisko 
przywożę (a jest tego naprawdę 
niemało) na pewno nie starczy im 
na cały dzień. Po drugie, z takim 

doświadczeniem życiowym unikają 
tłoku. Po trzecie nie mają już natu-
ralnych wrogów (z wyjątkiem nas 
ludzi) Potrafi ą żerować w miejs-
cach, sąsiadujących nawet z teren-
em polowań wielkich jeziorowych 
szczupaków!!!. One żerują raczej 
w toni jeziora polując na  sielawę 
i mniejsze leszcze, a wielkie leszc-
zyska pod nimi całkiem spokojnie 
ryją muł w półmroku jeziorowych 
głębin. Nie raz widziałem ślady ich 
żerowania w postaci wielkich bąbli 
wydobywających się w jednym 
miejscu na powi-
erzchni jeziora. 

Mój największy 
leszcz miał otwór 
pyska wielkości 
szklanki, a głowę 
prawie taką dużą a 
jak moja. 
I c h t i o l o d z y 
twierdzą, że leszcz 
w poszukiwaniu 
pokarmu i pod-
czas żerowania 
potrafi  wsadzić 
w muł i cały łeb. 
I chociaż latem i 
jesienią widzę po 
kilkanaście takich 
zjawisk na małym 
obszarze to z zanęcaniem takiego 
miejsca daję sobie spokój, bo wiem 
że młodzież leszczy będzie tu już 
na drugi dzień po zanęceniu. A po 
tygodniu czy dwóch nie złowię tu 
leszcza większego niż dwa kilo. 
A te ogromne bąble mogę znaleźć 
w innym miejscu. I nie znaczy to, 
że są to te same ryby.  Skąd wiem? 
Od rybaków. Oni potwierdzają 
moją teorię. Bo w różnych rejona-
ch jeziora czasami łowią w stawne 
sieci kilka leszczy po siedem i 
ponad osiem kilo. Potrafi ą złowić 
i leszcza powyżej dziewiątki. Czyż 
to nie mobilizuje do marzeń?

Wiosna

Takie marzenia kręcą mnie jak 
cholera, gdy zbliża się wios-
na, bo wiosną ja jestem górą. I 
mam  szanse na leszcza marzeń 
- więcej na leszcze marzeń. Jeżeli 
oczywiście czegoś nie przegapię, 
a niestety często tak bywa i wtedy 
obiecuję sobie, że kolejnej wiosny 
tego błędu nie powtórzę. 
Niestety, gdy przychodzi kolejna 
szansa, leszcze zmieniają jakby 
nieco swoje zwyczaje i znowu 
zostaję przez nie wykiwany. Ale z 
nowym doświadczeniem.  Jakim? 
A chociażby tym, że latem raczej 
nie zobaczymy jak się spławiają 
te największe. Trzy-, czterokilowe 
ryby marzeń każdego wędkarza 
i nie tylko spławikowego, często 
zaobserwujemy, kiedy przewalają 
się na powierzchni jeziora tuż 
przed wschodem słońca. Po kilku 
minutach potężne bąble wychodzą 
na powierzchnię a niektóre płyną 
powoli w kierunku spławika i … 
nagle spławik unosi się do góry…
I kiedy nagle dwa metry za 

spławikiem coś trzy razy większego 
wyłania się z wody...
zapominam zaciąć brania. Bo 
już nic się więcej nie liczy ty-
lko te trzy co się pokazały przed 
chwilą... Są tak blisko. Ale dzieli 
nas jezioro i całkiem inny świat. 
Te wielkie leszcze są wiosną tak 
mało ostrożne, że aż kładą mnie na 
łopatki. Wiele lat szukałem na nie 
sposobu i powoli role się odmieniły. 
Bo jeżeli teraz tak nieostrożnie się  
pokazują to i w żerowaniu mogą 
popełniać błędy. I popełniają. I to 

czasem bardzo duże.Wraz z moim 
wieloletnim doświadzczeniem 
doszedłem do poderzeń, że nie 
mają one swoich stałych tras spa-
cerowych czy żerowych i to się 
szybko sprawdziło w praktyce. 
Ani pogoda, fazy księżyca i tem-
peratura wody nie miała wpływu 
na ich zachowania.One po prostu 
robiły co chciały, żyły swoimi zw-
yczajami i wyglądało to tak jakby 
miały te wszystkie czynniki atmos-
feryczne miały gdzieś. Zawsze w 
maju lub na samym początku cz-
erwca pokazują się blisko brzegu, 
na powierzchni w ciche chłodne i 
bezchmurne poranki. Moim rekor-
dowym dniem był dzień, w którym 
złowiłem trzy ponad pięciokilowe 
leszcze i jednego ponad siedem 
kilo. Ta rozbieżność w wadze jest 
dla mnie zbyt wielka jak na zwyc-
zaje ryb. Ten siedmiokilowy leszcz 
nie był w moim łowisku sam. To 
wiem na pewno. Bo ten największy 
wziął po kolejce pięciokilowych 
i krótkiej przerwie. Potem był 
już stres i zbyt wielka samokon-
trola więc kolejne podobne branie 
skończyło się zerwaniem ryby. I 
kolejny błąd do poprawienia na 
kolejne lata.
 
To nie przypadek

Cieszy mnie to że moje leszcze 
to nie przypadki. Na pewno się z 
nimi czyli z tymi powyżej siedmiu 
kilo jeszcze spotkam. Bóg jeden 
wie za ile lat, na którego z nich jest 
już podpisany wyrok ale zrobię 
wszystko żeby być tym, który je 
przechytrzy. Wierzę że kiedyś 
nie popełnię błędu. Wiem też na 
pewno że złowienie kilku a może 
i więcej sztuk tak wielkich leszczy 

jest możliwe. 
W każdym jeziorze nawet tym 
„zachwaszczonym” przez ry-
baków wśród mnóstwa leszc-
zyków żyją ogromne leszczyska 
z poprzednich pokoleń. Pamiętają 
rybaków, którzy dbali o jeziora 
i ich mieszkańców. Te ogromne 
leszcze każdą kolejną wiosną 
pokazują, że jeszcze są. 
Do dziś odwiedziłem kilkadziesiąt 
jezior w okolicach mojej gminy i 
czy są to duże głębokie rynny o 
krystalicznej wodzie, czy popularne 

k i l k u h e k t a r o w e 
miski to nawet na 
mniejszych mogłem 
się przekonać 
o żyjących w 
nich okazach 
przekraczających 
wyobraźnię, ale nie 
rozsadek.
Wiosna wiosną, ale 
jednak najwięcej 
zgłoszonych jak 
dotąd okazów po-
chodzi z miesięcy 
letnich, a w 
szczególności z lip-
ca. I jest w tym dużo 
prawdy, chociaż ta 
prawda jest trochę 

przypadkowa. Mam na swoich 
dużych jeziorach swoje miejsca 
“pewniaki”, gdzie w lipcu w dru-
giej jego połowie leszcze jak na 
życzenie po trzech dniach sypania 
zaczynają wyżerkę ponad miarę 
swoją i mojej siatki. Już w dru-
gim tygodniu nęcenia zaczynam 
pojedynczo targać z dna leszcze 
po pięć kilo i przy odpowiedniej 
pogodzie łowię trzy, cztery dzien-
nie.  I nie są to żadne przypadki, 
bo każdy z nich jest porządnie 
obżarty moją zanętą. Nie jestem 
wyjątkiem i bardzo szybko i zac-
zynam kombinować, co by zrobić 
żeby złowić jeszcze większe. 
Bieże górę pazerność i jest po ry-
bach, bo … 

Proste reguły

Lipiec się skończył, połowa sier-
pnia za mną, a ja ciągle kombinuję. 
Większe gdzieś zniknęły i co 
dziwne zaczynają brać coraz 
mniejsze. W takich sytuacjach za-
wsze planuję sobie, że więcej tego 
błędu nie popełnię. I w przyszłym 
roku już z tego pewnego miejs-
ca się nie ruszę. A jednak się 
ruszyłem. Nie miałem wyjścia, 
bo wiosna czyli maj i czerwiec 
były tak chłodne, że leszcze nie 
wytarte do końca ani myślały o 
żarciu w lipcu. Zabunkrowały się 
gdzieś na jeziorze. Bóg jedyny 
wie gdzie? Taka sytuacja łowienia 
olbrzymów w lipcu powtarza mi 
się co trzeci a nawet co czwarty 
rok. Ale nie musi to być żadną 
regułą, bo już trochę cwaniaków 
rozszyfrowałem. Wiem, co wielk-
ie leszcze jeziorowe robią w takich 
warunkach i gdzie się chowają. 
Znalazłem miejsca,  przepływania 

 30 lat wędkowania, 
 360 dni w roku nad wodą,    
 zgłoszony leszcz - 7,15 kg, 
 co roku łowi kilkadziesiąt  

ogromnych leszczy, które są  
jego pasją. Od 10 lat pisuje do 

“Wędkarza Polskiego”. 

seniorów tego gatunku. Widziałem 
pojedyńcze spławy leszczy, 
których cielska chyba nie miały 
końca. Są to naprawdę pojedyncze 
sztuki, które można zaobserwować  
wcale nie o świcie tylko w 
godzinach przedpołudniowych. 
Najczęściej między godziną 9 a 
11. Na głębokości 13-15 m, gdzie 
spad schodził dalej stromo do 
ponad dwudziestu dwóch metrów 
w kierunku północnym już po 
trzech dniach sypania dostawałem 
po trzy sztuki pięcio kilowe. Po 
tygodniu łowienia w takim miejs-
cu w głowie mam taki wulkan, 
że sam nie wiem czy to jawa czy 
sen. Chociaż nigdy w ciągu tego 
tygodnia nie złowię więcej niż 
trzy no czasami, ale rzadko cz-
tery sztuki, ale nie trafi łem nigdy 
na mniejszego jak pięć równych 
kilo. Reguła, którą stosuję w 
świecie wielkich leszczowych se-
niorów. Jeśli przez kolejne trzy 
dni nie złowię żadnego, a moja 
cierpliwość wytrzyma, to nagrodą 
będą leszcze kolejnego rocznika, 
czyli miedzy 6, a 7 kg. I nie będą 
to żadne samotniki. Co będzie 
jeżeli w moim miejscu wytrzy-
mam jeszcze kolejne kilka dni…

A ja jestem uparty. Wytrzymałem 
prawie 30 lat, więc co mi tam 
kika kolejnych dni. Przeorałem 
dno w jeziorach bardziej niż były 
PGR swoje role w poszukiwaniu 
czegoś, co można by dodać rybom 
do zanęty, do której leciałyby  jak 
oszalałe. Wiedziałem, że musi to 
być coś, co ryby znają od urodze-
nia, bo wśród takich zapachów 
i smaków pływają . I po latach 
doświadczeń, wąchania i smak-
owania mułów i wszystkiego co 
żyje w jeziorze zrobiłem sobie swój 
dodatek do zanęty do przynęty do 
czego wszystkie ryby jeziorowe 
spływają bez zastrzeżeń.
Jest to mój „smrodek”. Tajna 
broń. Nazwałem go atraktor-dip. 
Nadaje się do wszystkiego. Jak 
się okazuje wędkarze łowią dzięki 
niemu sumy, węgorze czy san-
dacze. Ja takich ryb nie łowię bo 
w mojej okolicy nie występują, ale 
mam w swojej gminie 33 jeziora. 
I to jakie? 

  Wielu wędkarzy przekonało się 
jak wygląda wędkarski raj w oko-
licach Przechlewa. Przejeżdżają 
do mnie na przygotowane łowiska 
przez cały rok z zimą włącznie. 
Jeśłi ktoś z czytelników WPR za-
pragnie sam wypróbować mojego 
dipa albo powędkować ze mną 
jako przewodnikiem serdecznie 
zapraszam.
Połamania kija!!!

Bogdan Barton 
Kontakt:

www.bogdanbarton.za.pl 
tel: 0-506 432 844



OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW W. WADECKI

Pruszków 
ul. Hubala 5 SDK

tel:   0-22 758 69 43 
kom: 0-601 266 806

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT W RATACH 
OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!

profesjonalna kadra instruktorska, 
nauka testów na komputerze, 

indywidualne dokształcanie osób z prawem jazdy
szkolenia kierowców na: przewóz osób i rzeczy

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

L
SPOŁEM PSS PRUSZKÓW

zatrudni pracowników na stanowiskach:

KIEROWNIK SKLEPU
SPRZEDAWCA
oferty pracy prosimy zgłaszać:

Dział Kadr, Kościuszki 52, 05-800 Pruszków
tel: 22 758 75 50, 22 758 75 60 w. 51


	001KO
	002BW
	003BW
	004KO
	005KO
	006BW
	007BW
	008KO
	009KO
	010BW
	011BW
	012KO
	013KO
	014BW
	015BW
	016KO


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (RZECZPOSPOLITA_RASZYN_2004.ICC)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [793.701 1077.165]
>> setpagedevice




