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W tegorocznym Halowym Turnieju
o puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka 

sportowa rywalizacja, forma fizyczna,  
oraz umiejętności piłkarzy na boisku  były 

dużo większe jak w ostatnich latach.

III Halowy
Turniej Piłki Nożnej zakończony

Trzykrotnie puchar Wójta Gminy,
oraz tytuł 

Mistrza Gminy Ostrów Mazowiecka
otrzymała drużyna ''Drewmax'' ze Stoku.

 
Czyżby drużyna ze Stoku

nie miała sobie równych… ?                    
W czym tkwi sekret ?
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Minęła kolejna kadencja  …

Sołtysów i rad sołeckich. Na przełomie stycznia i lute-
go odbyłem 42 (a właściwie 44 - w dwóch przypadkach 
była druga tura wyborów) zebrania wiejskie, na których 
wybraliście Państwo nowych („starych”) sołtysów (prze-
wodniczącego osiedla) oraz rady sołeckie i osiedlowe.

Waldemar Brzostek

Wójt Gminy

O społeczną funkcję sołtysa ubiegało się 
66 kandydatów (średnio 1,6 na jedno miej-
sce). Na ogólną liczbę 42 sołtysów (w tym 
przewodniczący Osiedla w Komorowie) 29 
% stanowią kobiety (więcej w artykule ''wy-
brano sołtysów'' – str. 5). Gratuluję wszyst-
kim wybranym i dziękuję mieszkańcom za 
stworzenie miłej atmosfery na zebraniach 
oraz aktywny w nich udział. Tego typu ze-
brania i wnioski na nich zgłaszane są dla 
mnie wspaniałym materiałem do pracy sa-
morządowej na rok bieżący, jak i na dalszą 
przyszłość, do tworzenia wieloletnich pla-
nów działania naszej gminy. Natomiast na 
najbliższy rok plan finansowy mamy już 
przyjęty. Zarezerwowane są w nim pienią-
dze na wydatki bieżące związane z funkcjo-
nowaniem oświaty gminnej, utrzymaniem 
mienia gminnego, administracji samo-
rządowej i ośrodka pomocy społecznej, 
a także na realizację inwestycji. Stan dróg 
poprawi się  w tym roku o nowe odcinki 
dróg asfaltowych (ponad 5 km),  zakoń-
czymy wodociągowanie gminy (w tym 
roku ostatnie 3 wioski), kontynuować 
będziemy budowę kanalizacji w Komoro-
wie oraz rozpoczynamy prace związane z 
budową przydomowych oczyszczalni ście-
ków, a także rozbudową szkół w Dybkach 
i Ugniewie. Więcej na stronie 3 i 6. 

W kolejnych numerach naszego Biule-
tynu podamy więcej szczegółów dotyczą-
cych zadań Gminy na 2007 rok. 

Od 1 II nastąpiła istotna zmiana kadro-
wa w Urzędzie. Skarbnikiem gminy zosta-
ła pani Jadwiga Zawistowska, a poprzednia 
pani skarbnik, Małgorzata Konrad została 
powołana na skarbnika powiatu ostro-
wskiego. Obu paniom życzę sukcesów na 
nowych stanowiskach pracy ( więcej strona 
5)

''Przezornego Pan Bóg strzeże'' mówi 
stare polskie przysłowie. Staramy się i my  
stosować je w praktyce i dlatego między 
innymi wsparliśmy Policję w zakupie no-
wego samochodu dla dzielnicowych. Jest 
to kolejne nasze działanie, które mamy 
nadzieję, pozytywnie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa w naszej gminie ( więcej 
strona 5). Na szczególne podkreślenie za-
sługują także działania, w myśl tego same-

go przysłowia, Rady Pedagogicznej ze Stare-
go Lubiejewa wspierające rodziny w walce z 
patologią społeczną i wszelkimi uzależnie-
niami. Pani Dyrektor Małgorzata Radom-
ska kontynuuje cykl szkoleń dla rodziców 
pod hasłem ''Jak uchronić dziecko od zła'' 
więcej takich inicjatyw a efekty ''przyjdą 
same'' – więcej strona 7. Na słowa uznania 
zapracowało również 32 uczniów naszych 
gminnych szkół, wraz ze swoimi nauczy-
cielami, którzy wystartowali w gminnych 
eliminacjach ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Młodzież wykazała się 
dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej, a najlep-
si awansowali do eliminacji powiatowych. 
Niech ta wiedza będzie jak najwszechstron-
niejsza, i oby nigdy nie trzeba było w prak-
tyce jej wykorzystywać, ale strzeżonego… 
Wszystkim gratuluję a zwycięzcom życzę 
sukcesów w kolejnych startach, już na eta-
pie powiatowym (więcej strona 7).

Dobra i szybka informacja – to poło-
wa sukcesu. Dlatego zachęcam wszystkich 
naszych czytelników do uważnego śledze-
nie naszych ogłoszeń publikowanych na 
łamach Biuletynu, na tablicach informa-
cyjnych w Urzędzie Gminy i sołectwach, 
a także na stronach internetowych gminy. 
W tym roku również można ubiegać się 
o zwrot podatku akcyzowego z ceny pali-
wa. Do końca marca przyjmujemy wnio-
ski (pokój nr 2 w Urzędzie Gminy) wraz 
z fakturami zakupu paliwa za okres od 1 
IX 2006 roku do 28 II 2007 r. Druga tura 
zwrotu obejmować będzie zakupy paliwa w 
okresie od 1 III do 31 VIII 2007 r. Roczny 
limit zwrotu to zakup 86 litrów na hektar 
użytków rolnych (więcej informacji str. 3 
Podatek akcyzowy). 

Od 5 marca ostrowski Bank Spółdziel-
czy otwiera na parterze naszego Urzędu 
swój punkt kasowy. Mam nadzieję, że 
będzie to ułatwienie dla naszych miesz-
kańców w regulowaniu wszelkich operacji 
finansowych (wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
opłaty za rachunki itp.), przy okazji zała-
twiania spraw w Urzędzie.

Jak zawsze zapraszam do czytania na-
szej gminnej gazety i pisania na adres re-
dakcji.            

OGŁOSZENIA

* * *                        
Ważne telefony:

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka
 tel.:/fax  (029) 74 68 600

PUKIR w Ostrowi Maz.
 Prezes    
  (029) 74 522 18
 Księgowość 
  (029) 74 62 015  
  (029) 74 62 014

Odśnieżanie dróg 
 (029) 74 54 100
 kom. 697 988 736  (całą dobę) 

Gminne Pogotowie Wodne
 (z wyjątkiem Jasienicy)
 (029) 644 36 42 (po  1500)
 kom. 698 288 106 
 
 (teren Jasienicy)
 (029) 745 22 14  (od 700- 1500) 
 kom. 664 784 605 ( 700 - 1500) 
 kom. 605 611 917( 700 - 1500)    
 (029) 74 617 80  (od 700 - 1500)

Pogotowie energetyczne
 (029) 74 53 151           

U W A G A

W marcu br. w Urzędzie Gminy
Ostrów Mazowiecka  w dawnej 

kasie GOPS (Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej) 

otwarty został
punkt kasowy 

Banku Spółdzielczego, 
gdzie mogą Państwo dokonywać

różnych opłat. 

* * *
Od 1 kwietnia 2007 roku 

obowiązywać będzie 
nowy harmonogram zbierania

odpadów w Gminie 
Ostrów Mazowiecka.

Więcej szczegółów u sołtysów,
oraz na str. internetowej  

Urzędu Gminy
www.gminaostrowmaz.home.pl

* * *



Nr 7

luty * 2007                                                   3

Podatek akcyzowy
W 2007 roku stawkę zwrotu po-

datku akcyzowego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej ustala się w wyso-
kości 0,55 zł na 1 litr oleju. 

Wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego należy skła-
dać od 1 do 31 marca 2007r. 
w Urzędzie Gminy pok. nr 2. 

�  - M.K.

Uchwalono budżet
na 2007 rok 

Najważniejszym punktem IV Se-
sji Rady Gminy Ostrowi Mazowie-
ckiej, było przyjęcie złożonego 
przez Wójta Gminy projektu Bu-
dżetu Gminy na 2007 rok.

 Dochody budżetu oszacowano 
na kwotę 23 805 308 zł, i są wyższe 
o 7,6 % od dochodów w 2006 roku. 
Składają się one głównie z pieniędzy 
przekazywanych gminom przez Pań-
stwo na realizację zadań własnych i 
rządowych, tzw. subwencje ponad 
11 mln. zł. i dotacje ponad 5 mln. zł, 
a także z dochodów własnych – sta-
nowiących ponad 4 mln zł, z udzia-
łów w podatkach (CIT i PIT) – 2,6 
mln. zł oraz z podatków i opłat miej-
scowych - ponad 3,5 mln zł.

Wydatki na 2007 rok zaplanowa-
no w wysokości 25 793 746 zł. Tra-
dycyjnie najwięcej pieniędzy prze-
znaczonych zostanie na gminną 
oświatę, na utrzymanie 15 placówek 
oświatowych – 10 924 227 mln zł. 
Drugą bardzo istotną pozycją w bu-
dżecie gminy są zadania inwesty-
cyjne ujęte na 2007 rok w Wielolet-
nim Planie Inwestycyjnym Gminy 
(WPI), a związane z poprawą gmin-
nego mienia komunalnego (drogi, 
wodociągi i kanalizacja, szkoły), na 
które przeznaczono środki w kwo-
cie ponad 4,7 mln zł tj. 18,58% ca-
łego budżetu. W budżecie na 2007 
rok zaplanowano wykonanie ponad 
5 km dróg w miejscowościach: Je-
lonki, Nowa Osuchowa ul. Szkolna, 
Podborze ul. Sosnowa, Ugniewo ul. 
Szkolna, oraz wykonanie odcinków 
dróg łączących miejscowości: Jelenie 
– Przyjmy, Rogóźnia – Popielarnia. 
Zaplanowano również środki na bu-
dowę 13 172 m sieci wodociągowej z 
121 przyłączami w miejscowościach 
Pałapus, Budy Grudzie, Antoniewo, 
oraz na ul. Leśnej i Majdan w Ko-

Obrady  radnych podczas IV Sesji Rady Gminy

morowie, a także 1700 m sieci kana-
lizacji sanitarnej z 10 przyłączami 
w miejscowości Komorowo (na ul. 
Bociańskiego i ul. Cegielnianej). 
Do projektowanej kanalizacji sani-
tarnej zostanie podłączona istnie-
jąca sieć zlokalizowana na terenie 
Jednostki Wojskowej.

W 2007 roku dokonane zostaną 
generalne remonty budynków szkół 
w Kalinowie, Nagoszewie i Komo-
rowie, oraz przygotowana zostanie 
dokumentacja projektowa na rozbu-
dowę budynków szkół w Dybkach i 
Ugniewie o sale gimnastyczne (o wy-
miarach 12m : 24m). 

Po głosowaniu Wójt podziękował 
radnym za przyjęcie nowego budże-
tu, którego realizacja przyczyni się 
do dalszego rozwoju naszej gminy. 

Na sesji obecny był Przedsta-
wiciel Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Starym Lubiejewie 
Rajmund Zawistowski, który po-
informował, że rozpoczęto już (od 
1 grudnia 2006r.) wypłacanie do-
płat bezpośrednich za 2006 r. Za-
chęcał jednocześnie do składania 
wniosków i korzystania ze środków 
unijnych w 2007 roku. Podczas sesji 
głos zabrał również Prezes Przed-
się-biorstwa Usług Komunalnych i 

Rolniczych w Ostrowi Maz. - Jerzy 
Sówka, który podsumował działal-
ność gminnej spółki w 2006 roku. 
Zachęcał do przyłączenia się do 
segregowania odpadów i dbania o 
środowisko lokalne. �

- M.K.
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Jasnogórskie spotkanie
samorządowców

Ponad trzystu samorządow-
ców z całej Polski spotkało 
się 14 stycznia 2007r. w czę-
stochowskim sanktuarium. 
Zaproszeni przez przeora 
Jasnej Góry, O. Bogdana 
Waliczka i prezydenta Czę-
sto-chowy Tadeusza Wronę, 
wzięli udział w Spotkaniach 
Jasnogórskich połączonych 
z Pielgrzymką Samorzą-
du Terytorialnego na Jasną 
Górę. 

Jedyną reprezentacją z powia-
tu ostrowskiego była delegacja 
z Gminy Ostrów Mazowiecka. 
W samorządowym spotkaniu jas-
nogórskim udział wzięło 18  osób 
- na czele z Wójtem Gminy
Waldemarem Brzostkiem.

P ro g r a m  s a m o r ząd o w e g o 
spotkania jasnogórskiego obej-
mował m.in. wystąpienie prof. dr 
hab. O. Zachariasza Jabłońskiego 
– nt. ''Jasnogórskiego przesłania 
dla samorządowców'' oraz Miro-
sława Sekuły Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli nt. ''Dostępu do 
informacji publicznej z punktu 
widzenia obywatela''. Oficjalnego 
powitania gości dokonali gospo-
darze spotkania Prezydent Mia-
sta Częstochowy Tadeusz Wrona 
i Przeor Jasnej Góry O. Bogdan 
Waliczek. ''Zaprosiliśmy samo-
rządowców z całej Polski, żeby ta 
piąta kadencja polskiego, odro-
dzonego samorządu rozpoczęła 
się od wspólnej modlitwy w Ka-
plicy Jasnogórskiej - powiedział 
Tadeusz Wrona. Klasztor Jasno-
górski wyraża pewną ideę Polski. 
Przybywamy tu wierni tej idei, 

gotowi przenosić ją do swoich 
społeczeństw lokalnych'' – dodał. 
Prezydent Częstochowy podkre-
ślił również, że samorządowcy 
regularnie spotykają się na Jas-
nej Górze od 1994 roku. ''Odby-
ło się już 20 takich konferencji i 
kontynuujemy te spotkania właś-
nie w takiej postaci, która daje 
wszystkim wiele nadziei i wiele 
siły'' – podkreślił.

Do niezwykłości miejsca spot-
kań samorządowców nawiązywał 
były premier, poseł do Parlamen-
tu Europejskiego, Jerzy Buzek. 
''Ciągle musimy wracać do źródeł 
posłannictwa, które mamy w mo-
mencie, gdy stajemy się władzą 
publiczną'' - mówił. 

W południe uczestnicy spotka-
nia wzięli udział we mszy świętej 
w intencji polskiego samorządu, 
celebrowanej przez metropolitę 
częstochowskiego, arcybiskupa 
Stanisława Nowaka. Słowo wpro-

wadzające wygłosił Przeor Jasnej 
Góry O. Bogdan Waliczek.

Podczas homilii metropolita 
zaapelował, by w każdym swoim 
działaniu samorządowcy kiero-
wali się ''duchem służby''. ''Trze-
ba byśmy widzieli piękno służby 
człowiekowi, Ojczyźnie, Bogu. 
(...) Jak coś nie jest służbą Bogu, 
nigdy nie jest prawdziwą, pełną 
służbą człowiekowi'' - podkreślił 
abp Nowak. Na koniec uczest-
nicy jasnogórskiego spotkania 
zwiedzili odrestaurowany Ba-
stion Św. Rocha na Jasnej Górze, 
oraz mogli zobaczyć największą 
w Polsce Jasnogórską Szopkę Bo-
żonarodzeniową z żywymi zwie-
rzętami.

Upamiętnieniem tego spotka-
nia było wspólne zdjęcie samo-
rządowców z gminy ostrowskiej 
pod pomnikiem Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. �              

- M.K.

Samorz�dowcy z Gminy Ostrów Mazowiecka
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Gmina przekazała samochód 
dla ostrowskiej policji

W dniu 26 stycznia odby-
ła się V Sesja Rady Gminy 
w Ostrowi Mazowieckiej 
podczas której, przekaza-
no nowy radiowóz dla os-
trowskiej policji.  Kluczyki 
do samochodu wręczył Ko-
mendantowi Policji, Wójt 
Gminy Waldemar Brzostek.  
zdj. poniżej

Zakup pojazdu był możliwy 
dzięki dofinansowaniu samo-
rządu gminnego.

Po uroczystym przekazaniu 
samochodu, o efektach dotych-
czasowej współpracy z Gminą 
Ostrów Mazowiecka mówił Ko-
mendant Policji mł insp. Sławo-
mir Lewandowski. Podziękował 
za wsparcie, na jakie może liczyć 
ze strony samorządu gminne-
go. Podkreśli jednocześnie, że 
dzięki wsparciu Wójta Gminy 
Waldemara Brzostka, ostrowska 
policja  posiada już alkotest, 
dzięki któremu nastąpił spa-
dek nietrzeźwych kierowców 
(z 600 do 300).   ''Otrzymany 
dziś radiowóz -jak powiedział 
Komendant - usprawni pracę 
ostrowskiej policji oraz niewąt-
pliwie podniesie bezpieczeń-
stwo  mieszkańców Gminy.''       

Tematyka bezpieczeństwa jest 
bardzo istotną kwestią, a jedno-
cześnie szeroko pojętą, dlatego 
zachęcamy do przeczytania ar-
tykułu z cyklu spotkań w SP w 
Lubiejewie, o tym, - ''Jak uchro-
nić dziecko  od zła?'' �

więcej  str. 7 
              - M.K.

Nowy Skarbnik Gminy

Podczas V Sesji Rady Gminy  
podjęto uchwały w spra-
wie odwołania i powołania 
Skarbnika Gminy.  Rada 
Gminy jednogłośnie podję-
ła uchwałę  w sprawie po-
wołania nowego skarbnika 
gminy. 

Od 1 lutego 2007r. funkcję 
Skarbnika Gminy Ostrów Ma-
zowiecka pełnić  będzie mgr 
Jadwiga Zawistowska zdj. poni-
żej. (wcześniej  główna księgowa 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ostrowi Mazowie-
ckiej).   Pani Jadwiga Zawistow-
ska posiada wykształcenie wyż-
sze ekonomiczne – ukończyła 
Wyższą Szkołę Ekonomicz-
ną w Warszawie o kierunku ra-
chunkowość  i controlling. 

Pani Małgorzata Konrad, 
która wcześniej pełniła funkcję 
Skarbnika Gminy Ostrów Ma-
zowiecka, powołana została na 
stanowisko Skarbnika Powiatu 
Ostrowskiego.�                

- M.K.

Wybrano sołtysów
na następną kadencję

Od 15 stycznia do 23 lutego                 
w Gminie Ostrów Mazowie-
cka odbywały się wybory 
41 sołtysów i rad sołeckich 
oraz 1 przewodniczącego 
osiedla wraz z zarządem 
osiedla. 

We wszystkich wiejskich 
spotkaniach wyborczych 
uczestniczył osobiście Wójt 
Waldemar Brzostek, któremu 
na większości spotkań towarzy-
szyli: Zastępca Wójta Marian 
Stankiewicz i Prezes PUKIR 
Jerzy Sówka. W wielu spotka-
niach brali udział również rad-
ni gminni. Średnia frekwencja 
wyborcza wyniosła 17%. Zmia-
ny sołtysów dokonano jedynie 
w 6 sołectwach (Bieli, Kalino-
wie Parcelach, Kozikach Maj-
danie, Nieskórzu, Nagoszewce, 
Sulęcinie Koloni), 36 pozostało 
bez zmiany.

Na sołtysów wybrano 30 
mężczyzn i 12 kobiet. Średnia 
wieku sołtysów wynosi 47 lat 
(przedział wiekowy szacuje się 
od  30 do 68 lat). Większość 
posiada wykształcenie średnie, 
oraz  zawodowe. Oficjalne pod-
sumowanie wyborów odbyło 
się 26 lutego w Urzędzie Gmi-
ny. �

-  M.K.
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Inwestycje gminne…

Hu, hu, ha
nasza zima - nie taka zła

Niektórzy mogliby powiedzieć, 
że zima znów zaskoczyła dro-
gowców, ale nie nas. Odśnie-
żanie dróg gminnych przebie-
gało sprawnie. 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Rolniczych 

w Ostrowi Mazowieckiej zaan-

gażowało wszystkie posiadane 

sprzęty, aby mieszkańcy gmi-

ny mogli swobodnie poruszać 

się po drogach. Każdego roku 

spotykamy się z rzeszą nieza-

dowolonych uczestników dróg, 

którzy narzekają, że drogi są źle 

albo wcale nie odśnieżone. 

W tym miejscu należy wziąć 

pod uwagę fakt, że nie wszyst-

kie drogi przebiegające przez 

teren Gminy są drogami gmin-

nymi, niektóre są powiatowe, 

inne krajowe lub wojewódzkie. 

Tu właśnie pojawia się prob-

lem. Mieszkańcy Gminy dzwo-

nią z pretensją, że widzieli jak 

''ciągnik jechał z podniesionym 

pługiem''. Pragniemy wszystkim 

wyjaśnić, że być może pług nie 

jechał drogą gminną, dlatego jej 

nie odśnieżał. W tym miejscu 

chcemy również poinformować 

Państwa, że istnieje możliwość 

zgłaszania uwag odnośnie od-

śnieżania dróg bezpośrednio do 

Przedsiębiorstwa Usług Komu-

nalnych i Rolniczych (numery 

tel. podajemy na str.2). W celu 

zgłoszenia odśnieżania dróg 

powiatowych prosimy dzwonić 

pod następujące numery: Za-

rząd Dróg Powiatowych - 645 
71 62, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych - 602134338. Zima 
jeszcze nas nie opuściła, więc in-
formacja ta może się jeszcze Pań-
stwu przydać. W poprzednim 
wydaniu biuletynu przedstawili-
śmy Państwu nasze noworoczne 
postanowienia dotyczące inwe-
stycji. Informujemy, że wyko-
nane zostały już dokumentacje 
na następujące przedsięwzięcia: 
''Termomodernizacja budynku 
Szkoły w Kalinowie'', ''Termo-
modernizacja budynku Szkoły 
w Nagoszewie'', ''Budowa sieci 
wodociągowej we wsi Antonie-
wo oraz we wsi Komorowo – ul. 
Majdan i Leśna'', ''Budowa sieci 
wodociągowej we wsi Pałapus''. 
W trakcie realizacji jest doku-
mentacja na ''Budowę kanali-
zacji sanitarnej w Komorowie 
– ul. Cegielniana i Bociańskie-
go''. Inwestycja ta sprawia wiele 
trudności w związku z tym, że 
projektowana sieć kanalizacyjna 
przebiega przez teren Jednostki 
Wojskowej i wszelkie uzgodnie-
nia prowadzone są na wyższym 

wojskowym szczeblu. Podpisa-

ne są już umowy na opracowa-

nie dokumentacji techniczno- 

kosztorysowych na przebudowę 

dróg gminnych realizowanych 

w 2008 roku. Ponadto toczy się 

postępowanie w sprawie bu-

dowy chodnika we wsi Jelonki. 

Inwestycję planujemy wykonać 

wspólnie z Mazowieckim Za-

rządem Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie, które w jednym 

z pism skierowanych do Urzę-

du Gminy przedstawiło podział 

obowiązków stron na zasadach 

przyjętych przy realizacji tego 

typu inwestycji. Jesteśmy obec-

nie na etapie pozyskiwania 

gruntów pod budowę chodnika 

od Parafii Rzymsko-Katolickiej 

Jelonki w Zarządzie Biskupa 

Łomżyńskiego Stanisława Ste-

fanka. Zwróciliśmy się do Bi-

skupa Łomżyńskiego z prośbą 

o nieodpłatne przekazanie 

gruntów pod inwestycję, na co 

otrzymaliśmy wstępną zgodę. 

Jednak to jeszcze nie koniec. 

Przed nami długa droga, po 

pozytywnym zaopiniowaniu 

wstępnego podziału nierucho-

mości przejdziemy do opraco-

wania dokumentacji technicz-

nej. Dopiero po jej otrzymaniu 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich uzyska pozwolenie 

na budowę, po czym przystą-

pimy do wykonywania robót. 

Zatem prosimy mieszkańców 

Jelonek i okolic o uzbrojenie 

się w cierpliwość. �
-  J.L.



Nr 7

luty * 2007                                                   7

Lokalna Grupa Działania

W dniu 15 lutego w budynku 
Urzędu Gminy Ostrów Mazo-
wiecka odbyło się szkolenie 
poświęcone pozyskiwaniu 
funduszy na działalność na 
rzecz rozwoju wsi - oś Leader. 

Szkolenie zorganizowane zo-
stało przez Mazowiecki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie - Powiatowy Ze-
spół Doradców, we współpracy 
z  Urzędem Gminy Ostrów Ma-
zowiecka. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele lokalnej 
społeczności, przedsiębiorcy 
oraz przedstawiciele lokalnych 
samorządów. Głównym celem 
spotkania było przekazanie ze-
branym informacji na temat za-
sad tworzenia Lokalnych Grup 
Działania (LGD), które są for-
mą partnerstwa przedstawicieli 
trzech sektorów: publicznego, go-
spodarczego i społecznego. LGD 
będą podstawą realizacji głów-
nego celu inicjatywy LEADER, 
którym jest wzmocnienie kapi-
tału społecznego na obszarach 
wiejskich poprzez promowanie 
inicjatyw oddolnych, aktywiza-
cję mieszkańców wsi oraz wymia-
nę najlepszych praktyk. Poprzez 
LGD będzie możliwe pozyski-
wanie środków UE  na działania 
skierowane na rozwój obszarów 
wiejskich. Pomysł utworzenia 
na naszym terenie LGD spotkał 
się z pozytywnym oddźwiękiem 
uczestników spotkania. Plano-
wane są kolejne spotkania w celu 
zawiązania LGD. Wszystkich 
zainteresowanych działalnością 
w LGD zapraszamy do Urzędu 
Gminy do pokoju nr 5. �

  -  K.B.

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Odbyła się już kolejna edy-
cja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Zmaga-
nia na etapie gminnym odby-
ły się 14 lutego w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy. 

Do turnieju zgłosiło się 32 
osoby ze szkół Gminy Ostrów 
Mazowiecka. Uczestnicy,  mogli 
sprawdzić swoją wiedzę pożarni-
czą podczas pisania testu przygo-
towanego przez Państwową Straż 
Pożarną. Wiedza uczestników 
okazała się dość duża, gdyż na-
pisanie testu nie zajęło im wiele 
czasu. Na podstawie regulami-
nu Ogólnopolskiego Tur-nieju 
Wiedzy Pożarniczej, pięć osób 
z każdej grupy wiekowej, które 
osiągnęły najlepsze wyniki z testu 
przeszło do etapu ustnego.  W ka-
tegorii szkół podstawowych naj-
wyższą liczbę punktów w dwóch 
etapach (pisemnym i ustnym) 
otrzymały: Emilia Przybysławska  
SP w Nagoszewce (29 pkt.), Mag-
dalena Jarocka SP w Kozikach (27 
pkt.), Katarzyna Kozioł SP w Na-
goszewce (26 pkt.) (zdj. poniżej). 
W kategorii Gimnazja: Karolina 
Wasil z Jasienicy (28 pkt.), Marta 
Orłowska z Komorowa (28 pkt), 
Marta Jabłonka  z Jasienicy (26 
pkt.)

Jak uchronić
dziecko od zła? cz. 2

W  d n i a c h  0 9 . 0 1 . 2 0 0 7 r . 
i 27.02.2007r odbyły się 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Starym Lubiejewie 
kolejne spotkania dla rodzi-
ców w ramach zajęć związa-
nych  z tematyką „Jak uchro-
nić moje dziecko przed złem”. 

Styczniowe spotkanie doty-
czyło tematyki związanej z al-
koholizmem i sposobów unika-
nia tego problemu. Zaś lutowe 
spotkanie poświecone było uza-
leżnieniom dzieci od mediów                    
i komputera. W spotkaniach 
uczestniczyli: psycholog i peda-
gog gminny, pani Joanna Nie-
słuchowska z Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, rodzice oraz na-
uczyciele w/w szkoły.  Kolejne 
terminy i tematyka spotkań:

- pedofilia i molestowanie 
– 23.03.2007r. godz.16.00
prowadząca p. Iwona Stachowiak 
–  (psycholog  i biegły sądowy);

- sekty i ich wpływ na ''nasze'' 
umysły – 26.04.2007r godz. 16.00 
– prowadzący ks. Robert Śliwowski

- narkotyki i uzależnienia 
– 07.05.2007r. prowadzący – tera-
peuta Piotr Bakuła. �

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH.

- M.R.

W połowie marca br. odbę-
dzie się kolejny etap turnieju na 
szczeblu powiatowym, gdzie oso-
by te będą reprezentowały naszą 
gminę. Życzymy wszystkim po-
wodzenia i trzymamy kciuki za 
osiągnięcia na wyższych szczeb-
lach. �

-  M.K.
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H U M O R
- Kto to jest prawdziwy narciarz?

 - Człowiek, którego stać na luksus połamania 

nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy 

pomocy bajecznie drogiego sprzętu. 

 Na zdj. mecz„Drewmax” Stok –Nowa Osuchowa zakoń-
czony wynikiem (15 : 1)

Drużyna ''DREWMAX'' ze Stoku

Drużyna z Kalinowa

Drużyna z Nagoszewa

Mamy Mistrza
  w halowej piłce nożnej

W tym roku organizowany jest 
już III Halowy Turniej Piłki Noż-
nej o Mistrzostwo Gminy Ostrów 
Mazowiecka. Do rozgrywek 
w turnieju zgłosiło się 7 drużyn: 
Jelonki, Kalinowo, Nagoszewo, 
Nowa Osuchowa, Osiedle Woj-
skowe Komorowo, Podborze, 
Stok.

Przez dwie niedziele ferii zi-
mowych (28 stycznia i 4 lutego) 
w ZSP w Nagoszewie rozrywane 
były mecze w dwóch grupach.              
W dniu 11 lutego rozegrane zo-
stały mecze półfinałowe, do któ-
rych zakwalifikowały się po dwa 
najlepsze zespoły z każdej grupy: 
A: „Drewmax” Stok, Kalinowo 
B: Osiedle Wojskowe Komoro-
wo, Nagoszewo. 

Rozgrywki pomiędzy zespoła-
mi były dość zacięte i dostarczyły 
kibicom sporej dawki emocji. 
W rezultacie spotkanie finałowe 
zakończyło się po raz trzeci  zwy-
cięstwem drużyny „Drewmax” ze 
Stoku, która pokonała drużynę 
Kalinowo 10 : 4, a drużynę z Na-
goszewa 2 : 1.  Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna z Kalino-
wa, a na trzecim z Nagoszewa. 
Trzy najlepsze zespoły otrzymały 
puchary od Wójta Gminy Walde-
mara Brzostka. 

Drużyna „Drewmax” ze 
Stoku jest już trzykrotnym Mi-
strzem Gminy Ostrów Mazowie-
cka w piłce nożnej halowe. Choć 
wiele drużyn gra z roku na rok 

coraz lepiej, to sekret zwycięskiej 
drużyny kryje się nie tylko w du-
żej formie fizycznej zawodników  
i licznych treningach, ale przede 
wszystkim w umiejętności gra-
nia zespołowo, oraz przy dużym 
udziale swoich kibiców, którzy 
dopingują każdy z rozgrywanych 
przez nich mecz.  Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim  drużynom 
i zapraszamy do udziału  w let-
nich rozgrywkach. �               
                                 – M.K.

Wysokie osiągnięcia sportowe 
uczniów szkół gminnych

Tradycyjnie w rozgrywkach 
Gminnej Olimpiady i Gimnazjady 
zimowa przerwa więc przedsta-
wiamy wysokie osiągnięcia na-
szych szkół w IX Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

W czołówce najlepszych 
szkół są Dybki (III m-ce w mię-
dzypowiecie w mini koszyków-
ce dziewcząt), Jasienica (I m-ce 
w koszykówce dziewcząt – gim-
nazja), Jelonki (II m-ce w piłce 
nożnej dziewcząt), Nagosze-
wo (II m-ce w piłce koszykowej 
chłopców). Gratulujemy. �

– M.K.



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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


