
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

II KONKURS PLASTYCZNY 
ROZSTRZYGNIÊTY

Znamy już wyniki II edycji Regionalnego 
Konkursu Plastycznego „Solidarność w oczach 
młodzieży”, zorganizowanego przez  Zarząd 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
oraz Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
pod honorowym patronatem Śląskiego Kurato-
ra Oświaty.

Konkurs adresowany był do młodzieży pod-
beskidzkich szkół ponadpodstawowych. Te-
matem tegorocznej edycji była zbliżająca się 
40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.

Na konkurs wpłynęło 45 prac. Kapituła kon-
kursowa zebrała się 19 lutego i po burzliwej 
dyskusji podjęła decyzję o rozdziale nagród 
i wyróżnień. Pierwsze miejsce zdobyła Ame-
lia Jędrej z pierwszej klasy V Liceum Ogólno-
kształcącego w Bielsku-Białej. Drugie miejsce 
zajęła Inga Reszuta (I LO im. Mikołaja Koper-
nika Bielsko-Biała), a trzecie ex aequo: Karo-

lina Malczewska (Zespół Szkół Plastycznych 
w Bielsku-Białej) i Adrian Kubisiak (I LO im. 
Mikołaja Kopernika Bielsko-Biała).

Wyróżnienia za swe prace otrzymali: Maria 
Kitka i Remigiusz Hyla (oboje z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu), 
Marta Ficek i Łukasz Puchała (oboje z V Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej), 
Bogumiła Czanderna (I Liceum Ogólnokształ-

cące im. Mikołaja Kopernika 
Bielsko-Biała) i Martyna Bry-
zek (Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Kozach). Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Pokonkursowe spotkanie 
– oficjalne ogłoszenie wyni-
ków połączone z prezentacją 
nagrodzonych i wyróżnionych 
prac oraz wręczeniem nagród 
– planowane jest na pierwsze 
dni marca. Wszyscy zaintere-
sowani zostaną poinformowani 
o dokładnym czasie i miejscu 
tej uroczystości.

KWIATY, ODZNACZENIA I WSPOMNIENIA

W ROCZNICÊ STRAJKU

Członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a wraz z nią znamienici goście, oddali hołd uczest-
nikom strajku generalnego z 1981 roku. Główne 
uroczystości odbyły się 6 lutego, dokładnie w 39. 
rocznicę podpisania porozumienia, kończącego 
tamten protest.

„Składamy dzisiaj uroczysty hołd przywód-
com, uczestnikom oraz wspierającym podbe-
skidzki strajk generalny z 1981 roku. W imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz moim 
własnym chylę czoła przed umiłowaniem wolno-
ści, przed prawością i odwagą tysięcy ludzi pra-
cy, którzy tamtej zimy stanęli razem, ręka w rękę, 
żeby bronić swojej godności, żeby położyć kres 
wyzyskowi i jawnej niegodziwości” – napisał do 
uczestników rocznicowych uroczystości Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Jego list odczytała dorad-
ca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
podczas głównych uroczystości, zorganizowanych 
w Bielskim Centrum Kultury.

Wyrazem uznania Prezydenta RP dla uczest-
ników strajku i podbeskidzkich związkowców 
były też przyznane przez niego odznaczenia – 
Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla 
dziewiętnastu dawnych i obecnych działaczy „So-
lidarności”. Osoby, którym Prezydent RP przyznał  
odznaczenie, to: Grzegorz Babij, Helena Dobra-
nowicz, Ryszard Fiut, Adam Gołek, Andrzej Gra-
jewski, Jerzy Hilbrycht, Krzysztof Jasek, Edward 
Kubas, Henryk Malik, Maciej Mażul, Tadeusz 
Mendrek, ks. prałat Zbigniew Powada, Marian 
Socha, Wanda Stróżyk, Jerzy Szumski, Edward 
Śliwa, Henryk Urban, Jadwiga Utecht-Nolbrzak 
i Stanisław Zarzycki. Medale dla tych osób (kilka 
z nich było nieobecnych z przyczyn losowych) 

wręczyli Agnieszka Lenartowicz-Łysik i I wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Pozdrowienia dla zebranych i dla wszystkich 
bohaterów podbeskidzkiego strajku z 1981 roku 
przekazali także gość specjalny bielskich uroczy-
stości główny inspektor pracy minister Wiesław 
Łyszczek, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. 
prałat Józef Oleszko i ks. Waldemar Szajthau-
er, przedstawiciel biskupa diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adriana 
Korczago, a także – za pośrednictwem przeka-
zu filmowego – wiceminister rodziny Stanisław 
Szwed i europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

Słowa pozdrowień dla uczestników uroczysto-
ści skierowali również prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski oraz posłanka Mirosława 
Nykiel. Wśród gości spotkania byli także podbe-
skidzcy parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych wszystkich szczebli oraz repre-
zentanci zaprzyjaźnionych z naszym związkiem 
instytucji i firm, w tym ze spółki Lotos Oil, któ-
ra – obok Miasta Bielsko-Biała – była głównym 
sponsorem rocznicowych uroczystości.

Nie zabrakło także przedstawicieli władz „So-
lidarności” na czele z wiceprzewodniczącym Ko-
misji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz 
reprezentantami zaprzyjaźnionych regionów „So-
lidarności” – Częstochowskiego, Śląsko-Dąbrow-
skiego i Zagłębia Miedziowego.

– Ta rocznica zawsze jest okazją do spotkania się 
w gronie przyjaciół, starych znajomych. Cenię so-
bie obecność każdej i każdego z was, a szczególnie 
dumny jestem, że są wśród nas bohaterowie tam-
tego protestu oraz działacze podziemnych struktur 
„Solidarności” z lat stanu wojennego – podkreślił 

przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz wi-
tając wszystkich zebranych.

W trakcie uroczystości wrę-
czona została także statuetka 
„Beskidzkiego Górala” wraz 
z tytułem „Związkowca Roku”. 
Otrzymał ją Rafał Tyrała, prze-
wodniczący „Solidarności” 
w bielskiej spółce Proseat (czy-
taj obok).

W części artystycznej spotka-
nia swój program przedstawiła 
„Bielska Estrada”. Uroczystość 
zakończyła się – tradycyjnie – 
długimi rozmowami i wspo-
mnieniami, prowadzonymi 
w kuluarach Bielskiego Cen-
trum Kultury.

Przed uroczystościami w BCK przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności”, 

a także przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, dyrektor IPN w 

Katowicach Andrzej Sznajder i Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 

złożyli kwiaty pod tablicą na dawnych zakładach „Bewelana”, upamiętnia-

jącą zimowe zwycięstwo „Solidarności” z 1981 roku.

Pamiątkowe zdjęcie osób odznaczonych 6 lutego w Bielsku-Białej prezydenckimi Medalami Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości.

„Razem, solidarnie” – zwycięska praca autorstwa Amelii Jędrej z V LO w 

Bielsku-Białej. 

Jurorzy podczas oceniania prac nadesłanych na 

II Regionalny Konkurs Plastyczny.

TYTU£ DLA RAFA£A TYRA£Y

ZWI¥ZKOWIEC ROKU 2019
W trakcie rocznicowych uroczystości, zorga-

nizowanych 6 lutego w Bielskim Centrum Kul-
tury, ogłoszone zostało nazwisko osoby, która 
zdobyła prestiżowy tytuł „Związkowca Roku 
2019”. Tytuł ten wraz z towarzyszącą mu sta-
tuetką „Beskidzkiego Górala” otrzymał Rafał 
Tyrała, przewodniczący „Solidarności” w biel-
skiej spółce Proseat oraz członek Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie, delegat na zjazd regionalny 
i krajowy naszego związku.

W akcie nadania tytułu zostało podkre-
ślone, że Rafał Tyrała został „Związkow-
cem Roku” za niezłomną walkę o utrzymanie 
„Solidarności” na terenie spółki Proseat, za 
codzienną żmudną i efektywną pracę związ-
kową wbrew przeciwnościom i szykanom, 
za stałą walkę o poprawę warunków pracy 
i płacy, a także za aktywność w działaniach 
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” oraz Klubu Społecznych Inspek-
torów Pracy.

Warto też przypomnieć działania Rafa-
ła Tyrały na Krajowym Zjeździe Delegatów 
w sprawie obniżenia 18-proc. stawki podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Okoliczno-
ściowy dyplom oraz statuetkę „Beskidzkiego 
Górala” symbolizującego upór, pracowitość 
i skuteczność, Rafałowi Tyrale wręczyli wi-
ceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz 
Majchrowicz i szef Regionu Podbeskidzie Ma-
rek Bogusz.

– Jest to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, 
bo oznacza, że naszą codzienną żmudną pracę 
związkową, jaką z całą pewnością jest wymaga-
jąca sporej determinacji i poświęcenia funkcja 
lidera związkowego, widzą i doceniają także 

osoby z zewnątrz, w tym związkowcy z innych 
komisji. To jest zarówno ukoronowanie mojej 
dotychczasowej, blisko 20-letniej działalności 
związkowej, jak też zachęta, by nadal trzymać 
poziom, by być maksymalnie aktywnym i sku-
tecznym, wbrew trudnościom i różnorakim prze-
szkodom, na jakie natrafiamy w naszej pracy 
związkowej. Chcę też podkreślić, że jest to 
także wyróżnienie dla całej naszej organizacji 
związkowej, bo sam – bez wsparcia koleżanek  
i  kolegów – niewiele bym wskórał w codzien-
nej pracy związkowej, a zwłaszcza w trakcie 
sporów i negocjacji – powiedział po odebraniu 
tytułu Rafał Tyrała.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach tytuł 
podbeskidzkiego Związkowca Roku otrzyma-
li: Dariusz Dudek, Mirosław Kitowski, Wan-
da Stróżyk, Andrzej Biegun, Stanisław Skrzyp, 
Piotr Górny, Krzysztof Jaworski, Jarosław Klaj-
man i Jacek Droździk.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /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 250
  /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

  /CreateJDFFile 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 [2400 2400]
  /PageSize [841.000 1191.000]
>> setpagedevice


