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W  wielu rodzinach, szczególnie wielodzietnych, 
wydatki na transport stanowią poważne obciąże-

nie dla domowych budżetów. Z tym samym problemem 
boryka się też wiele osób starszych (emerytów i renci-
stów). Między innymi z tego powodu w polskich samo-
rządach różne grupy coraz częściej podnoszą koniecz-
ność wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. 
Inicjatywy w tym zakresie wychodzą od włodarzy miast i 
radnych, przez organizacje społeczne i ekologiczne, aż 
po samych obywateli. Niektóre gminy zaczynają od 
zwolnienia z opłat biletowych bezrobotnych, niepełno-
sprawnych oraz osób uczących się. Jeszcze w innych, 
jak w Gostyniu (woj. wielkopolskie), darmowa komuni-
kacja miejska w 2014 roku jest elementem budżetu 
obywatelskiego. Przed kilkoma tygodniami radni Lubina 
(woj. dolnośląskie) głosowali nad projektem wprowa-
dzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Propozycja 
została przyjęta jednogłośnie. Wszystko wskazuje na to, 
że od 1 września tego roku w autobusach komunikacji 
obsługującej tę gminę przestaną obowiązywać opłaty 
za bilety. Od kilku tygodni z podobnych udogodnień cie-

szą się także mieszkańcy Żor (woj. śląskie). Wymienio-
ne samorządy są jednymi z pierwszych w Polsce, które 
zdecydowały się na takie rozwiązanie. Na początku 
marca tego roku podobny projekt zaczęła realizować 
Gmina Krynica-Zdrój w ramach nowo utworzonej Komu-
nikacji Uzdrowiskowej. Jak wszyscy wiemy, w wyniku 
podjętych działań, ceny biletów zostały znacząco obni-
żone. Obecnie emeryci i renciści płacą za przejazd 
„Reśkobusem” złotówkę, a pozostałe osoby 2 złote 
(przy zachowaniu wszystkich pozostałych ulg ustawo-
wych). W odpowiedzi na to część przewoźników prywat-
nych także wprowadziła zniżki. Wypowiadając się na 
temat perspektyw rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej, 
burmistrz Reśko wyraźnie dał jednak do zrozumienia, 
że magistrat rozważa dalsze rozszerzenie ulg. Nasuwa 
się więc pytanie, czy Gmina Krynica-Zdrój może pójść 
za przykładem innych samorządów i wprowadzić bez-
płatną komunikację miejską. Przed nami uruchomienie 
dodatkowych linii z Krynicy do Czyrnej oraz z Krynicy do 
Muszynki. Odpowiedź na pytanie o likwidację opłat za 
przejazdy poznamy niebawem. 

Bezpłatna komunikacja w polskich miastach staje się faktem. Bezpłatna komunikacja w polskich miastach staje się faktem. Bezpłatna komunikacja w polskich miastach staje się faktem.    
Czy w Gminie KrynicaCzy w Gminie KrynicaCzy w Gminie Krynica---Zdrój może być tak samo?Zdrój może być tak samo?Zdrój może być tak samo? 

(RED) 
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P rzed kilkoma tygodniami do rąk mieszkańców Krynicy i okolicznych miejscowości trafił pierwszy        
numer opozycyjnego biuletynu „Czas Krynicy”. Na jego łamach redaktor Andrzej Dudycz, od pewnego 

czasu stały komentator życia publicznego w naszej Gminie, w charakterystyczny dla siebie sposób przystą-
pił do oceny upływającej kadencji burmistrza Dariusza Reśki oraz całej Rady Miejskiej.  Już na wstępie 
złożył deklarację, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom na „rzetelną i pełną informację na temat wielu 
istotnych spraw dotyczących gminy, lokalnej społeczności i przyszłości Krynicy”. Nie omieszkał przy tym 
dodać kilku epitetów pod adresem biuletynu „Fakty u Źródeł”, który określił mianem kolorowego pisemka, 
propagandowej broszury do złudzenia przypominającej „znaną w przeszłości propagandę sukcesu…”. Nie 
ulega wątpliwości, że każdy obywatel ma prawo do oceny i krytyki poczynań osób wybranych do sprawo-
wania funkcji publicznych. Powinien to jednak robić uczciwie i w taki sposób, żeby nie wprowadzać czytel-
ników w błąd. Informacja rzetelna to informacja prawdziwa, niezmanipulowana, pełna, obiektywna itd. 
Sprawdźmy, jak zapowiedzi redaktora Dudycza mają się do rzeczywistości. 
 
W artykule „Sytuacja finansowa Gminy” gazetka redaktora Dudycza zarzuca burmistrzowi Reśce, że nie-
mal trzykrotnie zwiększył zadłużenie Gminy, w stosunku do tego, co pozostawił po sobie jego poprzednik 
Emil Bodziony. Jest to informacja nieścisła i wprowadzająca społeczeństwo w błąd. Burmistrz Reśko zażą-
dał jej sprostowania w trybie przepisów Prawa prasowego. Niezależnie od reakcji redaktora Dudycza na 
pismo wystosowane w tej sprawie, czujemy się w obowiązku wyjaśnić, że jednym z najistotniejszych czyn-
ników wpływających na poziom zadłużenia Gminy Krynica-Zdrój w latach 2011 – 2013 jest realizacja Pro-
gramu wodno-ściekowego, który został przygotowany i wdrożony przez poprzednie władze Gminy. Innymi 
słowy, znaczna część zadłużenia, o którym pisze redaktor Dudycz, została „odziedziczona” przez burmi-
strza Reśkę po jego poprzedniku Emilu Bodzionym jako konsekwencja realizacji Programu wodno-
ściekowego. Jest to kwota niebagatelna, bo stanowiąca niemal 11 milionów złotych. O tyle musiał zwięk-
szyć deficyt budżetowy Reśko, żeby móc dokończyć sztandarową inwestycję Emila Bodzionego. Jako do-
wód podajemy poniższe zestawienie. 

Również wzrost cen wody i ścieków, o którym pisze redaktor Dudycz, wynika przede wszystkim, o ile nie 
wyłącznie, z założeń Programu wodno-ściekowego (sztandarowej inwestycji Emila Bodzionego). Już bo-
wiem na etapie projektowania tego przedsięwzięcia (na etapie opracowania studium wykonalności) przy-
jęto założenie, że jednym z koniecznych elementów realizacji Programu wodno-ściekowego będzie wzrost 
cen wody i odprowadzania ścieków w latach następnych. Jako dowód podajemy wyciąg ze studium wyko-
nalności Programu wodno-ściekowego. 

Brudna kampania wyborcza rozpoczęta?Brudna kampania wyborcza rozpoczęta?Brudna kampania wyborcza rozpoczęta? 

Udział środków własnych Gminy Krynicy-Zdrój na realizację programu wodno-ściekowego w latach 2011 – 2013 (obciążenie dla budżetu 
Gminy Krynicy-Zdrój „odziedziczone” przez burmistrza Reśkę wraz z Programem wodno-ściekowym). 

Rok 2011 2012 2013 razem 

Udział środków własnych 4.084.086,67 5.017.996,08 1.339.678,79 10.441.761,54 zł 
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Nieprawdziwe i wprowadzające w błąd opinię publiczną jest również stwierdzenie zawarte w gazetce re-
daktora Dudycza, że mieszkańcy zawdzięczają obecnej władzy „gigantyczne nowe ceny śmieci”. Prawda 
jest zupełnie inna. W porównaniu ze stawkami obowiązującymi w innych gminach naszego regionu, ceny 
wywozu odpadów stałych w Gminie Krynica-Zdrój nie są gigantyczne, lecz należą do jednych z najniższych. 
Jako dowód podajemy poniższe zestawienie opracowane przez „Gazetę Krakowską” (29 kwietnia 2014r.).  

Redaktor Dudycz został również wezwany do 
sprostowania nieprawdziwej informacji sugerują-
cej, że obecne władze Gminy winne są zaprze-
paszczenia budowy toru saneczkowego na Górze 
Parkowej. Również w tym przypadku prawda jest 
zupełnie inna. Obecne władze nie zaprzepaściły 
budowy toru saneczkowego. Winne mogą czuć 
się osoby, które nakłoniły Wojewodę Małopol-
skiego do zaskarżenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu, na 
którym miał powstać tor. Obok zamieszczamy 
sentencję wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, która stanowi niezbity dowód na to, że 
w toku postępowania sądowego w sprawie doty-
czącej budowy toru obecne władze Gminy Kryni-
ca-Zdrój wykorzystały wszelkie dostępne środki 
prawne (odwoławcze) w celu obrony tej inwesty-
cji.  
 
Kolejną nierzetelną informacją podaną przez redaktora Dudycza w biuletynie „Czas Krynicy” jest sugestia, 
że okoliczności odwołania byłego dyrektora Centrum Kultury „są bardzo dziwne i niejasne”. Całkowicie 
bezpodstawne jest również stwierdzenie, że żądając wysokiego odszkodowania za zwolnienie z pracy od-
wołany dyrektor „ma szansę na wygraną”. Autorowi wyraźnie chodziło o wywołanie w społeczeństwie prze-
konania, że Gmina poniesie straty finansowe z tego tytułu, a odpowiedzialny za taki stan rzeczy będzie 
burmistrz. Insynuacjom tym zadają kłam następujące dokumenty: Pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 
29 kwietnia 2014 roku oraz wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 15 maja 2014 roku. W 
pierwszym z wymienionych dokumentów Wojewoda Małopolski informuje, iż „w wyniku dokonanej oceny 
zgodności z prawem zarządzenia nr 634.2013 Burmistrza Krynicy – Zdroju z dnia 12 grudnia 2013 r. w 
sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, organ nadzoru nie dostrzegł uchybień do-
tyczących kwestionowanego zarządzenia oraz procedury jego wydania…”. Również uzasadnienie powoła-
nego wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu zawiera stwierdzenie, że istniała podstawa do odwołania 
dyrektora CK z zajmowanego stanowiska. Sąd ten orzekł, że roszczenie o zasądzenie odszkodowania dla 
zwolnionego dyrektora CK nie zasługuje na uwzględnienie i należy je oddalić.  
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(RED) 

Artykuł pod wymownym tytułem „Afera z SMS-ami w tle” to kolejny przykład braku rzetelności w przekazie 
informacji podawanych przez biuletyn „Czas Krynicy”. Publikacja ta dotyczy głosowania w plebiscytach na 
najpopularniejszego burmistrza Małopolski w latach 2011 – 2013. Pada w niej szokująca kwota           
12.996,18 zł wraz z sugestią, że pieniądze te mogły zostać wydane z gminnej kasy. Wszystko za sprawą 
SMS-ów z poparciem dla burmistrza wysyłanych rzekomo masowo (w liczbie 5283) z telefonów służbo-
wych pracowników. Autor tego tekstu przemilcza jednak fakt, że w plebiscytach głosować można było tak-
że za pomocą kuponów drukowanych w „Gazecie Krakowskiej”. Już samo to jest nadużyciem, ponieważ 
podana kwota byłaby prawdziwa tylko przy założeniu, że przez trzy lata nikt nie zagłosował za pomocą ku-
ponu – a to jest niemożliwe. Ponadto, wysłanie SMS-ów z telefonów służbowych za taką kwotę oznaczało-
by, że w trzech kolejnych edycjach konkursu nikt poza pracownikami urzędu nie brał udziału w głosowaniu 
– to również jest niemożliwe. Podana kwota jest po prostu wyssana z palca. Jaskrawym nadużyciem jest 
także sugestia, że burmistrz nie chce udostępnić podstawowych dokumentów w tej sprawie. Burmistrz nie 
może udostępnić bilingów, ponieważ nie pozwala mu na to opinia prawna. Na koniec koronny dowód ma-
nipulacji opinią publiczną przez gazetkę redaktora Dudycza – zestawienie całkowitych kosztów używania 
wszystkich 26 telefonów służbowych w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w miesiącach: wrzesień – listo-
pad 2011 oraz w tych samych okresach roku 2012 i 2013. Październik to miesiąc, w którym odbywały się 
konkursy w poszczególnych latach. Gdyby insynuacje autora tekstu o „aferze” były prawdziwe, to w latach 
2011 – 2013 faktury za październik musiałyby być średnio o ponad 4 tysiące złotych wyższe w porówna-
niu z innymi miesiącami. Sprawdźmy, jak było w rzeczywistości. 

Jak widać, faktury obejmujące październik nie wykazują żadnych zwiększonych wydatków. Z tego płynie 
wniosek, że nie ma żadnej afery, jest natomiast próba manipulacji opinią publiczną.  
 
Urągający wszelkim zasadom rzemiosła dziennikarskiego jest artykuł pt. „(D)oświadczenie Zastępcy Bur-
mistrza”. W opinii prawników, treści w nim zawarte noszą oczywiste znamiona pomówienia, o którym mo-
wa w art. 212 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że: Kto pomawia inną osobę […] o takie postępowa-
nie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego 
dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo ograniczeniu wolności. 
Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zastępca burmistrza został pomó-
wiony w biuletynie „Czas Krynicy” o to, że zaniżył swoje dochody osiągnięte w roku 2012 (mimo doktoratu 
z ekonomii, nie potrafi prawidłowo sporządzić rozliczenia podatkowego). Autor artykułu stwierdza, że 
„tego typu wpadka w oświadczeniu to kompromitacja i należy się niepokoić, że taka osoba jest w dużej 
mierze odpowiedzialna za stan finansów naszej Gminy”. Należy wyjaśnić, że w przypadku osób posiadają-
cych stopnie i tytuły naukowe wszelkie nieprawdziwe opinie kwestionujące ich kwalifikacje zawodowe mo-
gą im wyrządzić szczególnie dotkliwe szkody, głównie przez utrudnienie dalszej kariery naukowej. Zastęp-
ca burmistrza wystosował pismo do redaktora Dudycza, w którym domaga się sprostowania i wyjaśnia, że 
nieścisłości w zeznaniu podatkowym za rok 2012 nie wynikały z jego błędu, lecz tylko i wyłącznie z faktu, 
że otrzymał błędnie wystawiony PIT-11. Na jego podstawie, w dobrej wierze, wypełnił zeznanie podatkowe. 
Autor wspomnianego artykułu nie zadał sobie trudu żeby sprawdzić te informacje. W związku z powyższym 
należy się spodziewać, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie. 

2011 Kwota brutto 2012 Kwota brutto 2013 Kwota brutto 
17.08-16.09 3 309,38 26.08-25.09 2 223,85 26.08-25.09 1 683,87 

17.09-16.10 3 196,63 26.09-25.10 1 994,14 26.09-25.10 1 683,87 

17.10-16.11 3 292,56 26.10-25.11 1 707,57 26.10-25.11 1 683,87 

17.11-16.12 2 978,38 26.11-25.12 1 683,87 26.11-25.12 1 683,87 
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W  okresie od 9 kwietnia do 28 maja pracownicy 
gminnej grupy interwencyjnej przeprowadzili sze-

reg prac związanych z odnowieniem miejsc kultu religij-
nego na terenie Krynicy. W pierwszej kolejności upo-
rządkowano otoczenie figurki Matki Boskiej w Parku 
Zdrojowym. Remont polegał na ułożeniu posadzki ka-
miennej na placu wokół figurki, uzupełnieniu elemen-

tów kamiennego murku, pomalowaniu barierek wokół 
placu oraz odrestaurowaniu klęczników. Burmistrz po-
lecił także posadzić nowe kwiaty wokół figurki. Ponad-
to, w dniach 27 – 28 maja, przeprowadzono prace po-
legające na rekonstrukcji kapliczki z krzyżem przy wjeź-
dzie na osiedle Szczawiczne w Krynicy-Zdroju.  

Odnowienie miejsc kultu religijnego na terenie Krynicy-Zdroju 

Efekty wykonania umocnień koryta KryniczankiEfekty wykonania umocnień koryta KryniczankiEfekty wykonania umocnień koryta Kryniczanki 
Na łamach „Faktów u Źródeł” opisaliśmy do tej pory 
kilkadziesiąt większych i mniejszych inwestycji, jakie 
zostały przeprowadzone na terenie Gminy Krynica-Zdrój 
od początku kadencji burmistrza Dariusza Reśki. Jedną 
z nich było wykonanie zabezpieczeń brzegów na potoku 
Kryniczanka; w tym budowa umocnień zwiększających 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Dzięki staraniom 
burmistrza Reśki udało się pozyskać na ten cel blisko 4 
miliony złotych. Wszystko wskazuje na to, że były to pie-
niądze dobrze wydane. Taki wniosek można wysnuć na 

podstawie bilansu strat gmin sądeckich powstałych po 
majowych ulewach. Okazuje się, że Gmina Krynica-
Zdrój odnotowała najmniejsze zniszczenia popowodzio-
we spośród wszystkich gmin powiatu nowosądeckiego. 
Jest to oczywiście w dużej mierze zasługa strażaków, 
pracowników gminnej grupy interwencyjnej oraz sa-
mych mieszkańców. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
gdyby nie wspomniana inwestycja, to straty na terenie 
Krynicy byłyby zdecydowanie większe. 

(RED) 

(RED) 

STRATY POPOWODZIOWE W GMINACH SĄDECKICH 
Miasto i Gmina Muszyna – 4 582 000 zł 
Gmina Chełmiec – 7 600 000 zł 
Gmina Gródek n/Dun. – 1 678 000 zł 
Miasto Grybów – 6 900 000 zł 
Gmina Grybów – 5 982 200 zł 
Gmina Kamionka Wielka – 6 300 024 zł 
Gmina Korzenna – 11 000 000 zł 
Gmina Krynica-Zdrój – 200 000 zł 
Gmina Łabowa – 944 300 zł 
Gmina Łącko – 3 500 000 zł 
Gmina Łososina Dolna – 2 850 000 zł 
Gmina Nawojowa – 431 000 zł 
Gmina Piwniczna-Zdrój – 3 500 000 zł 
Gmina Podegrodzie – 1 280 000 zł 
Gmina Rytro – 982 300 zł 
Gmina Stary Sącz – 3 140 146 zł 

Źródło: Sądeczanin nr 4 (73)/2014 
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mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 

www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2013/2014 

23 czerwca  2014 r. ( poniedziałek ) godz. 16.00  Sala Balowa w Starym Domu Zdrojowym 

    WYKŁAD OTWARTY POŁĄCZONY Z CZĘŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ 
    "SENIORZY XXI WIEKU DLA MŁODYCH, MŁODZI DLA SENIORÓW" 

    Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord i Centrum Kultury w Krynicy- Zdroju  
 

WAŻNE !!! 
Chcesz  współtworzyć  grupę wolontariacką seniorów ?  

Jesteś gotów do działania w niej ?  
Dla chętnych przewidziany jest  cykl szkoleń.  

Zgłoś się  do Rady Słuchaczy lub do  Biura KUO.  
Zapraszamy do współpracy  !!! 

Zdjęcia ze szkolenia dla Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  Stary Sącz  2 - 4 czerwca 2014 r. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 /Apply
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


