
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie…

Wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności”, 
wszystkim naszym przyjaciołom i współpracownikom
składamy najserdeczniejsze życzenia pełnych wiary, 
nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Ten, Który Zwyciężył Śmierć, obdarzy nas 
swym błogosławieństwem,
niech napełni nasze serca pokojem i radością, których 
świat dać nie może.
Niech pusty grób przypomina nam, że życie zwycięża, 
a miłość jest silniejsza od śmierci.

Przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
Marek Bogusz

„SOLIDARNOŒÆ” I TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogrom-
ne wyzwanie dla zakładów pracy. Weszły w ży-
cie liczne nowe, nadzwyczajne rozwiązania 
i regulacje prawne. Zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników, jest to zupełnie nowa sytu-
acja, która rodzi liczne pytania. Na internetowej 
stronie Zarządu Regionu  opublikowaliśmy serię 
artykułów pod wspólnym tytułem „Solidarność 
na kryzys”. Znaleźć tam można szczegółowe 
omówienia najważniejszych dla pracowników 
przepisów, wprowadzonych przez tzw. Tarczę 

Antykryzysową. Dowiedzieć się tam można 
m.in. jakie są obecnie przepisy dotyczące ba-
dań wstępnych i okresowych pracowników, ja-
kie są zasady wprowadzania (i finansowania!) 
przestojów ekonomicznych i obniżania czasu 
pracy pracowników, jaka jest rola związków 
zawodowych przy wprowadzaniu szczególnych 
regulacji na czas walki z kryzysem.

Te i wiele innych informacji znaleźć moż-
na na naszej stronie: www.solidarnosc.org.pl/
bbial. Polecamy!

ZARZ¥D REGIONU W CZASIE PANDEMII
W związku z sytuacją panującą w kraju i zagrożeniem koronawirusem Zarząd Regionu Podbe-

skidzie NSZZ „Solidarność” do odwołania prowadzi swoją działalność za pośrednictwem telefonów 
i korespondencji elektronicznej. Dotyczy to wszystkich oddziałów wchodzących w skład  Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, jak również wszystkich biur  Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.

W wyjątkowych przypadkach, w sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefo-
niczny (33 812 67 90) lub mailowy (bbial@solidarnosc.org.pl) w celu uzyskania porady.

Zawieszamy do odwołania spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych we wszyst-
kich oddziałach, jak również te, które były zaplanowane przez sekcje regionalne.

Ponadto odwołane zostają szkolenia związkowe – nowe terminy zostaną ustalone i podane do 
wiadomości w późniejszym terminie. Nie odbędzie się także tradycyjne doroczne seminarium, 
organizowane przez podbeskidzką „Solidarność” w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Przewodniczący ZRP NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

REFLEKSJA NA WIELKI TYDZIEÑ

OTWÓRZMY SERCA NA MI£OŒÆ
Drodzy Siostry i Bracia! Niełatwo coś sen-

sownego pisać w sytuacji, w której się znajdu-
jemy. Niełatwo, kiedy nadzieja przestaje być, 
po ludzku rzecz biorąc, użyteczna. Na szczę-
ście wielu z Was, jeśli nie wszyscy, to ludzie 
wiary, nadziei i miłości, wyznawcy Jezusa, 
naszego Pana i Zbawiciela. Rozpoczynając 
Wielki Tydzień, popatrzmy w Jego prze-
strzeń jako pełni ufności w Pana Jego wy-
znawcy.

W homilii w bazylice św. Piotra w Niedzielę 
Palmową papież Franciszek wskazał, że słowo 
Boże „ukazuje Jezusa jako sługę”. – Bóg nas 
zbawił, służąc nam. Zazwyczaj sądzimy, że to 
my służymy Bogu. Nie, to On służył nam bez-
interesownie, bo pierwszy nas umiłował. Trud-
no jest kochać nie będąc kochanym. A jeszcze 
trudniej służyć, jeśli nie pozwolimy, by służył 
nam Bóg – wskazał papież. Wyjaśnił, że Jezus 
służył nam, oddając za nas swoje życie. – Jego 
miłość przywiodła Go do złożenia za nas siebie 
w ofierze, do wzięcia na siebie całego naszego 
zła. Bóg nas zbawił, pozwalając, by nasze zło 
rozpętało się nad Nim. Nie reagując, jedynie 
pokorą, cierpliwością i posłuszeństwem sługi, 
wyłącznie siłą miłości. A Ojciec podtrzymy-
wał służbę Jezusa: nie rozgromił zła, które się 
na Niego zwaliło, ale podtrzymywał Jego cier-
pienie, aby nasze zło zostało pokonane jedynie 
dobrem, aby było przeniknięte na wskroś miło-
ścią – tłumaczył Ojciec Święty.

Tak więc uwierzmy, że w tym trudnym do-
świadczeniu nie jesteśmy opuszczeni przez 
Boga, który nas kocha, chociaż dopuszcza cier-
pienie.

Dzisiaj, w dramacie pandemii, w obliczu tak 
wielu pewników, które się rozpadają, w obli-
czu wielu zdradzonych oczekiwań, w poczu-
ciu opuszczenia, które ściska nam serce, Jezus 
mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swo-
je serce na moją miłość. Poczujesz pocieszenie 
Boga, który cię podtrzymuje” – zapewnił pa-
pież.

Ojciec Święty przypomniał, że zostaliśmy 
stworzeni, aby miłować Boga i innych ludzi. – 
Reszta przemija, a to zostaje. Przeżywany przez 
nas dramat pobudza nas, by brać na serio to, 
co jest poważne, by nie zagubić się w rzeczach 
błahych; do ponownego odkrycia, że życie do 

niczego nie służy, jeśli nie służymy. Ponieważ 
życie jest mierzone miłością – stwierdził pa-
pież Franciszek.

Cieszymy się wiedząc, że Chrystus, nasza 
Pascha, jest żywy i zmartwychwstały, że kocha 
nas z niewypowiedzianą miłością i że pragnie, 
abyśmy poszli z Nim. Myślał o nas przed stwo-
rzeniem świata, aby uczynić nas uczestnikami 
Siebie, swojego szczęścia. Pełen miłości po-
myślał o nas, żeby nas kochać, ponieważ Bóg 
jest Miłością.

Jesteśmy otoczeni przez koronawirusa, któ-
ry sprawia, że widzimy, jak bardzo jesteśmy 
wrażliwi i krusi. A jednak wielką łaską jest po-
siadanie wspólnoty, w której można celebrować 
miłość, jaką Chrystus ma do nas i miłość między 
nami. To dzisiaj okazuje się, jakie znaczenie, 
jaką wartością jest rodzina. To teraz musimy 
otworzyć się na wartość rodziny jako domo-
wego Kościoła.

„Kochajcie się” – mówi Pan. W tej miło-
ści wszyscy będą wiedzieli, że jesteście moimi 
uczniami. Wspaniale jest myśleć, że życie zo-
stało nam dane, abyśmy się kochali wzajemnie 
i że nasz koniec jest chwalebny w niebie z Pa-
nem, z Najświętszą Maryją Panną i wszystki-
mi świętymi.

Abp Stanisław Gądecki w orędziu skierowa-
nym do wspólnoty Kościoła w Polsce powie-
dział: „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość 
w Panu jest waszą ostoją” – pociesza nas prorok 
Nehemiasz (Ne 8,10). Wszystkich powierzam 
opiece naszego Zbawiciela; Tego, który „rozbu-
dza prawdziwą siłę życia, która nie jest brakiem 
problemów, ale pewnością, że jest się kocha-
nym”. Niech wstawiennictwo Matki Najświęt-
szej, św. Jana Pawła i patronów naszej Ojczyzny 
pomoże nam godnie odpowiedzieć na wymaga-
nia obecnego czasu. Do wszystkich kieruję ser-
deczne słowa i wyrazy braterskiej więzi. Każdej 
i każdemu z Was życzę błogosławionych, du-
chowych owoców Wielkiego Tygodnia! 

Pragnę także i ja życzyć każdej i każdemu 
z Was owocnego przeżycia tego czasu Wielkie-
go Tygodnia oraz błogosławionych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.

Kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”
ks. prałat Zbigniew Powada

ZMAR£ LUDWIK CZARNECKI
Z głębokim smut-

kiem przyjęliśmy wia-
domość, że 15 marca 
2020 r. odszedł od nas 
w wieku 87 lat Ludwik 
Czarnecki, zasłużony 
działacz „Solidarności” 
w OBR SM „Bosmal” 
w Bielsku-Białej.

Ludwik Czarnecki 
należał do „Solidarno-
ści” od samego począt-
ku, a więc od września 
1980 r., gdy był jednym ze współzałożycieli 
naszego związku w Ośrodku Badawczo-Roz-
wojowym Samochodów Małolitrażowych 

„Bosmal”. W październi-
ku 1980 r. został wybra-
ny w skład Prezydium KZ 
jako osoba odpowiedzial-
na za informację i propa-
gandę.

W stanie wojennym 
był kolporterem wydaw-
nictw podziemnych, wier-
nym uczestnikiem Mszy 
za Ojczyznę. W 1989 r. 
był jednym z inicjatorów 
wznowienia działalno-

ści „Solidarności” w OBR, wiceprzewod-
niczącym KZ oraz członkiem bielskiego 
Komitetu Obywatelskiego. Działał także 
w Ogólnopolskiej Komisji Porozumie-
wawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, był 
również delegatem na walne zebrania pod-
beskidzkiej „S”.

Od 1991 r. przebywał na emeryturze, ale 
do końca życia był aktywnym członkiem 
„Solidarności”, uczestniczącym w życiu 
związkowym, społecznym i politycznym 
miasta i kraju. W 2008 r. za swą postawę 
i działalność został uhonorowany tytułem 
„Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarno-
ści”.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracow-
nikom Zmarłego Ludwika Czarneckiego 
składamy wyrazy współczucia i solidarno-
ści w bólu.



<<
  /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 /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /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


