
 1.000 EGZ.     /           /                   /       /     

Gminy Ojrze
BIULETYN INFORMACYJNY

 1.000 nakład 1000 egz.     /    kwartalnik     /    Nr 8     /      Grudzień  2016     /       egzemplarz  bezpłatny     /    issn  2354-0303

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Biuletyn Informacyjny
Gminy Ojrzeń

Adres:
Urząd Gminy Ojrzeń

ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
tel. 23-671-83-20       www.ojrzen.pl

Wydawca:
Gmina Ojrzeń

Redagują:
Magdalena Molągowska

Stanisław Studziński

Korekta:
Marta Malinowska-Borkowska

Skład, łamanie, druk:
HONESTA Sp. z o.o.

Oddział w Ciechanowie
ul. Jana Reutta 10E, 06-400 Ciechanów

tel. 692 199 960
e-mail: honestaciechanow@o2.pl

Przewodniczący Rady GminyPrzewodniczący Rady Gminy
  Grzegorz Lejman  Grzegorz Lejman

Wójt Gminy OjrzeńWójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław MierzejewskiZdzisław Mierzejewski

•

•
•

W numerze:

RANKING ROZWOJU GMIN WIEJSKICH     str. 2
CO TO JEST PSZOK ?                                str. 3
SESJA RADY GMINY OJRZEŃ                     str. 3
ZMIANY STAWEK OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI                                         str. 4
JAK BĘDĄ PRZEBIEGAŁY ZMIANY 
W OŚWIACIE W KOLEJNYCH LATACH?        str. 5
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
– 11 LISTOPADA                                        str. 6
UROCZYSTE PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOLAKA                                  str. 7
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH              str. 7
„W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO” 
– spotkanie z funkcjonariuszem Policji       str. 8
WYCIECZKI                                                str. 9
SUKCESY RECYTATORSKIE                     str. 10
WARSZTATY I KIERMASZ ŚWIĄTECZNY    str. 11
NOWO NARODZENI W 2016 R.         str. 12-13
SPORT                                                    str. 14

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły.Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły.
Czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumyCzas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy

nad światem i naszymi uczynkami.nad światem i naszymi uczynkami.
To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie 

i przyjaciołom.i przyjaciołom.
W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia 

były okresem pojednania i spokoju.były okresem pojednania i spokoju.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość 

i wzajemne zrozumienie.i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok 2017 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność Nowy Rok 2017 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność 

i sukcesy, pogodę ducha oraz spełnienie wszystkich marzeń.i sukcesy, pogodę ducha oraz spełnienie wszystkich marzeń.

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły.Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły.
Czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumyCzas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy

nad światem i naszymi uczynkami.nad światem i naszymi uczynkami.
To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie 

i przyjaciołom.i przyjaciołom.
W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia 

były okresem pojednania i spokoju.były okresem pojednania i spokoju.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość 

i wzajemne zrozumienie.i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok 2017 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność Nowy Rok 2017 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność 

i sukcesy, pogodę ducha oraz spełnienie wszystkich marzeń.i sukcesy, pogodę ducha oraz spełnienie wszystkich marzeń.



Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń grudzień 20162

Wniosek złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych o dofi nansowanie realizacji projektu pt. „Odnawialne 
źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gmi-
nach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” został po-
zytywnie zweryfi kowany.

Ranking wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich 2013-2015
Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę wszystkie inwe-

stycje samorządowe. Ranking pokazuje, jak gminy angażowały siły 
i środki w poprawę jakości życia mieszkańców.

Gmina Ojrzeń na tle niektórych gmin:

Dane opracowane 
przez naukowców 
Uniwersytetu 
Warszawskiego dla 
gazety samorządowej 
WSPÓLNOTA 
www.wspolnota.org.pl

Ranking rozwoju gmin wiejskich
Podczas konferencji w sejmie wyłoniono laureatów rankingu Jed-

nostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju. 
W kategorii gmin wiejskich pierwsze miejsce zajął Kleszczów. O sukce-
sie gminy przesądzają działające na jej terenie kopalnia węgla brunatne-
go i elektrownia Bełchatów.

Ranking, uwzględniający wszystkie polskie gminy, opracowany jest 
na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projek-
ty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkań-
ców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migra-
cji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców 
oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Gmina Ojrzeń na tle niektórych gmin wiejskich:

Informacja pochodzi z 
portalu internetowego 
Serwis Samorządowy 
PAP opublikowanego 
w dniu 18 listopada 
2016 roku.

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W GMINACH POKRZYWNICA, OBRYTE, OJRZEŃ I POWIECIE PUŁTUSKIM”

W dniach 17 i 18 listopada 
2016 r. w Rzeszowie odbyła się 
pierwsza edycja KONGRESU 590.

Idea KONGRESU ma stano-
wić wsparcie dla polskiego bizne-
su i przyczyniać się do wzrostu po-
pularności rodzimych produktów.

Strategicznymi partnerami 
KONGRESU 590 byli: PKN Or-
len, PKO Bank Polski oraz PZU.

Statusem partnerów głów-
nych szczycą się: CEDROB, PKP 
Cargo, URSUS, Grupa AZOTY 
oraz PGE.

W Kongresie 590 wzięło 
udział wiele osobistości ze świata 
polityki i biznesu.Wśród gości byli 
m.in.: Bruce Dickinson, wokalista 
zespołu Iron Maiden, ale również 
biznesmen i etatowy pilot samo-
lotów pasażerskich Boeing 757 
w brytyjskich liniach lotniczych 
oraz Rita Cosby – amerykańska 
dziennikarka telewizyjna, trzy-
krotna laureatka Nagrody Emmy, 
prywatnie córka Dunki i polskiego 
powstańca warszawskiego – Ry-
szarda Kossobudzkiego. W kon-
gresie wzięło udział około 2000 
uczestników. 

Wicepremier Mateusz Mo-
rawiecki podkreślał, że w dzi-

siejszym świecie każde wysoko 
rozwinięte państwo wspiera swo-
ich przedsiębiorców. Udział pań-
stwa musi się skupiać głównie na 
wytyczaniu ram regulacyjnych, 
tworzeniu systemu zachęt inwe-
stycyjnych oraz znoszeniu barier 
tłamszących potencjał rozwojowy 
przedsiębiorczości.

Impreza została objęta Pa-
tronatem Honorowym przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę, który 
podczas kongresu wręczył wiodą-
cym polskim przedsiębiorstwom, 
instytutom badawczym lub wyna-
lazcom sześć Nagród Prezydenc-
kich.

Program wspiera jednostki 
samorządu w rozwoju na ich tere-
nie sieci Dziennych Domów „Se-
nior+”.

Według prognoz minister-
stwa, w nadchodzących latach w 
Polsce systematycznie zwiększać 
się będzie liczba i udział w życiu 
społecznym osób starszych. Do 
2025 roku 28% ludności będzie 
w wieku co najmniej 60 lat. Za 
ok. 20 lat będą oni stanowić już 
1/3 populacji. Resort podkreśla, że 
ważne jest podjęcie odpowiednich 
kroków, skierowanych bezpośred-
nio do seniorów.

Wysokość środków fi nanso-
wych z budżetu państwa przezna-
czonych na przebudowę lub re-
mont pomieszczeń lub budynku nie 
może być wyższa niż 250 tys. zł. 
Dodatkowo jednorazowa kwota 

dotacji przeznaczona na wyposa-
żenie Dziennego Domu „Senior+” 
nie może być wyższa niż 80 tys. zł.

W nowym programie obni-
żone zostały wymogi określające, 
co musi uwzględniać minimalny 
standard warunków lokalowych 
dla Dziennego Domu „Senior+”. 
Zmieniony został też minimalny 
poziom zatrudnienia pracowników 
w celu umożliwienia dostosowa-
nia przez samorządy placówek do 
lokalnych potrzeb.

Zgodnie z planami, w domu 
Senior+ będzie musiał być za-
trudniony co najmniej jeden pra-
cownik oraz jeden specjalista na 
15 seniorów. Dodatkowo, w za-
leżności od potrzeb, w placówce 
może być zatrudniony inny specja-
lista w wymiarze czasu odpowied-
nim do potrzeb placówki.

Program adresowany jest 
do nieaktywnych zawodowo osób 
w wieku 60+. W dziennym domu 
będzie można spędzić co najmniej 
8 godzin dziennie od poniedziałku 
do piątku. Znajdą się w nim po-
mieszczenia m.in. do: wspólnych 
spotkań, gotowania, ćwiczeń i re-
laksu. W domu Senior+ zapewnio-
ny będzie także ciepły posiłek.

Proponowane zmiany doty-
czą też wprowadzenia nowej for-
my placówki – Klubu „Senior+”. 
Na tę formę wysokość środków 
fi nansowych z budżetu państwa 
przeznaczonych na przebudowę 
lub remont pomieszczeń lub bu-
dynku nie może być wyższa niż 
125 tys. zł. Dodatkowo jednorazo-
wa kwota dotacji przeznaczona na 
wyposażenie Klubu „Senior+” nie 
może być wyższa niż 25 tys. zł.

Według szacunków Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej liczba dziennych do-
mów „Senior+” wyniesie w 2020 r.
ok. 323. Klubów ma powstać ok. 
650. Na program planuje się prze-
znaczyć w 2017 r. – 30 mln zł, w 
2018 r., 2019 r. i 2020 r. – po 80 
mln zł.

Gmina Ojrzeń po ogłoszeniu 
naboru wniosków będzie ubiegała 
się o środki na Dzienny Dom „Se-
nior+”. Do adaptacji przeznaczono 
budynek po byłym skupie zwie-
rząt GS „SCh” z terenem wokół, 
z dostępem do 2 stawów. „W tym 
roku wykonujemy dokumentację 
budowlaną we własnym zakresie, 
uporządkowaliśmy teren budowy 
oraz wykonaliśmy rozbiórkę da-
chu” – powiedział wójt Zdzisław 
Mierzejewski.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało 
przekształcenie programu Senior – WIGOR w „Senior+”

MIEJSCE GMINA POWIAT
104 Grudusk ciechanowski
224 Regimin ciechanowski
587 Ojrzeń ciechanowski
722 Nowe Miasto płoński
808 Opinogóra Górna ciechanowski

1137 Ciechanów ciechanowski
1303 Gołymin – Ośrodek ciechanowski
1305 Sońsk ciechanowski
1325 Sochocin płoński
1529 Joniec płoński

MIEJSCE GMINA POWIAT
878 Sońsk ciechanowski
1054 Opinogóra Górna ciechanowski
1198 Regimin ciechanowski
1235 Ojrzeń ciechanowski
1243 Sochocin płoński
1424 Gołymin – Ośrodek ciechanowski
1438 Nowe Miasto płoński
1477 Joniec płoński
1563 Miączyn zamojski

KONGRES 590KONGRES 590  – wielkie święto polskich przedsiębiorców– wielkie święto polskich przedsiębiorców

Anna Przychodna, reprezentująca Cedrob S.A., mieszkanka naszej gminy 
uczestniczyła w KONGRESIE 590
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Co to jest PSZOK?

Dnia 25 listopada 2016 roku 
odbyła się kolejna, XXI sesja 
Rady Gminy Ojrzeń. 

W programie sesji znalazły się 
m. in.: informacja z działalności 
Wójta Gminy w okresie między-
sesyjnym, analiza oświadczeń 
majątkowych radnych oraz omó-
wienie stanu prawnego świetlicy 
wiejskiej w Przyrowie.

Na sesji tej radni przyjęli 
uchwały odnośnie stawek podat-
ku, jakie będą obowiązywały w 
gminie Ojrzeń w roku 2017 oraz 
cały pakiet tzw. „uchwał śmiecio-
wych”, związanych z gospodaro-
waniem odpadami komunalnymi.

Oto pełen wykaz uchwał przy-
jętych na XXI sesji Rady Gminy 
Ojrzeń:
● Uchwała nr XXI/111/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Gmi-
ny Ojrzeń, położonej w obrębie 
geodezyjnym Kraszewo gm. 
Ojrzeń;

● Uchwała nr XXI/112/2016 w 
sprawie zmiany Uchwały nr 
XV/76/2016 Rady Gminy Oj-
rzeń z dnia 21 marca 2016 r. w 
sprawie ustalenia zasad i kryte-
riów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina Ojrzeń;

● Uchwała nr XXI/113/2016 w 
sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego;

● Uchwała nr XXI/114/2016 w 
sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nierucho-
mości;

● Uchwała nr XXI/115/2016 w 
sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych;

● Uchwała nr XXI/116/2016 w 
sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Ojrzeń;

● Uchwała nr XXI/117/2016 w 
sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi i sposób świadczenia 
usług przez punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych;

● Uchwała nr XXI/118/2016 
zmieniająca uchwałę Nr 
XXIV/140/2012 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 
r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty, zmienionej uchwałą Nr 
XXVIII/177/2013 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 
r. i uchwałą Nr XXIX/182/2013 
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 
maja 2013 r.;

● Uchwała nr XXI/119/2016 w 
sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;

● Uchwała nr XXI/120/2016 w 
sprawie określenia wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości po-

łożonych na terenie Gminy Oj-
rzeń;

● Uchwała nr XXI/121/2016 w 
sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Ojrzeń;

● Uchwała nr XXI/122/2016 w 
sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Ojrzeń na rok 
2016.
Podatki odczuwalne i płacone 

przez większość mieszkańców nie 
zostały podniesione. Zmianie uległ 
jedynie podatek od „pozostałych 
gruntów” oraz niektóre pozycje w 
podatku transportowym.

Wszystkie uchwały Rady Gmi-
ny Ojrzeń publikowane są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Ojrzeń w zakładce 
„Polityka wewnętrzna”, natomiast 
relacje fi lmowe z obrad Rady Gmi-
ny można obejrzeć na stronie inter-
netowej www.ojrzen.pl w zakładce 
„Sesje Rady Gminy”.

 Dnia 19 grudnia 2016 roku 
odbyła się XXII sesja Rady Gmi-
ny Ojrzeń.

Radni przyjęli następujące 
uchwały:
 Uchwała nr XXII/123/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Gmi-
ny Ojrzeń, położonej w obrębie 
geodezyjnym Kraszewo gm. 
Ojrzeń; dz.ewid. nr  5/17

 Uchwała nr XXII/124/2016 w 
sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprze-
targowej nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność 
Gminy Ojrzeń, położonej w 
obrębie geodezyjnym Krasze-

wo gm. Ojrzeń; dz.ewid. nr  
5/21 i 5/22

 Uchwała nr XXII/125/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Gmi-
ny Ojrzeń, położonej w obrębie 
geodezyjnym Kraszewo gm. 
Ojrzeń; dz.ewid. nr  5/25

 Uchwała nr XXII/126/2016 
w sprawie ustanowienia Gmin-
nego Programu Osłonowego 
dla rodzin z dziećmi z terenu 
gminy Ojrzeń na 2017 rok;

 Uchwała nr XXII/127/2016 
w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profi laktyki i 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2017 rok; 

 Uchwała nr XXII/128/2016 
w sprawie przekazania do Wo-
jewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie skargi 
SPS HANDEL S.A. z siedzibą 
w Warszawie wraz z odpowie-
dzią na skargę;

 Uchwała nr XXII/129/2016 
w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Wójta Gminy Ojrzeń;

 Uchwała nr XXII/130/2016 
w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Ojrzeń na 
2017 rok;

 Uchwała nr XXII/131/2016 w 
sprawie określenia warunków 
i trybu składania za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie Gmi-
ny Ojrzeń.

PSZOK – punk selektywne-
go zbierania odpadów komunal-
nych, to miejsce na terenie gminy, 
w którym mieszkańcy pozosta-
wiać mogą odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny. 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 
250) gminy zapewniają czystość 
i porządek na swoim terenie i 
tworzą warunki niezbędne do 
ich utrzymania, a w szczególno-
ści tworzą punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 
W ustawie wskazano dwa warun-
ki, jakie spełniać musi PSZOK:
1) zapewnianie łatwego dostępu 

dla wszystkich mieszkańców 
gminy,

2) zapewnianie przyjmowania co 
najmniej takich odpadów ko-
munalnych jak:

• przeterminowane leki i chemi-
kalia,

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkoga-

barytowe, 
• zużyte opony będące odpadami 

komunalnymi (czyli niecięża-
rowe, nie ze sprzętu rolniczego 
itd.)

• odpady zielone,
• odpady budowlane i rozbiórko-

we stanowiące odpady komu-
nalne (czyli pochodzące z bie-
żących, niewielkich remontów, 
nie zaś z budów).

PSZOK nie jest miejscem od-
zysku lub unieszkodliwiania od-
padów, tym bardziej składowania 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
2013 poz. 21 ze zm.), defi niującej 
te procesy. Zachodzić tu będzie je-

dynie proces zbierania krótkotrwa-
łego (jak w koszu przydomowym) 
i magazynowania odpadów. Celem 
realizacji PSZOK-u przeznaczone-
go do zbierania i magazynowania 
odpadów komunalnych jest ich 
dalsze poddawanie odzyskowi i 
unieszkodliwieniu oraz poprawa 
jakości i stanu środowiska na te-
renie gminy. PSZOK stanowić ma 
miejsce, w którym mieszkańcy 
bezpłatnie (w ramach uiszczanej 
w gminie opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi), będą 
mogli pozbyć się odpadów komu-
nalnych, których zgodnie z pra-
wem pozbycie się, mogło dotych-
czas stanowić dla nich problem. 
Działanie takie powinno przyczy-
nić się do zmniejszenia ilości tzw. 
dzikich wysypisk śmieci.

Częstym wyborem lokalizacji 
PSZOK-u jest teren oczyszczalni 
ścieków lub bazy zakładów ko-
munalnych należących do gminy. 

Zaletą tych lokalizacji jest stała 
obecność pracowników w godzi-
nach funkcjonowania zakładów, 
istniejące przyłącza mediów, do-
jazd oraz ogrodzenie. Tereny te 
posiadają już najczęściej odpo-
wiednią infrastrukturę oraz system 
monitoringu.

Do tej pory zostały wykona-
ne prace zabezpieczające obiekt 
przed niszczeniem i dewastacją. 
Na całkowitą adaptację starego 
budynku i terenu wokół Gmina 
pozyskała środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach konkursu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Obecnie czekamy na 
podpisanie umowy o dofi nanso-
wanie – obiekt powinien zostać 
zrealizowany do końca 2017 r. 
i rozpocząć funkcjonowanie w 
2018 r. Będzie to połączone z ak-
cją edukacyjną i informacyjną.

Czy PSZOK to wysypisko śmieci 
i do czego jest on potrzebny mieszkańcom?

Obradowała Rada Gminy OjrzeńObradowała Rada Gminy Ojrzeń
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ojrzeniu realizu-
je zadanie dożywiania dzieci w 
szkołach. Dożywianie obejmuje 
dzieci na każdym etapie eduka-
cji szkolnej (tj. przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych). W gminie 
Ojrzeń realizowane jest ono przy 
pomocy dwóch programów: w 
ramach Programu Rządowego w 
zakresie wsparcia fi nansowego 
gmin „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” oraz Gminnego Pro-

gramu Osłonowego dla rodzin z 
dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 
lata 2015-2016.

Głównym warunkiem  upraw-
niającym do skorzystania z pro-
gramu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” jest nie przekrocze-
nie 150% kryterium progu docho-
dowego uprawniającego do pomo-
cy społecznej (tj. kwoty 771,00 zł 
netto na jednego członka rodziny). 
W przypadku tego programu ro-
dzic musi udać się do GOPS-u w 
Ojrzeniu w celu złożenia stosow-

nej dokumentacji do wniosku o 
dożywianie. Należy przedłożyć 
zaświadczenia o dochodzie człon-
ków rodziny za wskazany miesiąc. 
Dochody rodziny są weryfi kowane 
i w drodze decyzji administracyj-
nej przyznawana jest pomoc w 
zakresie dożywiania.  W  ramach 
programu istnieje  możliwość do-
żywiania dziecka uczącego się w 
szkole poza terenem gminy Oj-
rzeń.

Dla rodzin, których próg do-
chodowy przekracza 771,00 zł 

netto przeznaczony jest Gminny 
Program Osłonowy dla rodzin 
z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń 
na lata 2015-2016. W ramach 
programu uczniom zapewniony 
zostaje posiłek z częściową od-
płatnością 1 zł. Pozostałą część 
kwoty pokrywa Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. 
Formalności związane z pozyska-
niem posiłku za 1 zł (złotówkę) 
należy dopełnić w szkole,w której 
uczy się dziecko. 

W zabudowie wielorodzin-
nej stawki i opłaty stosowane są 
oddzielnie dla każdego z gospo-
darstw domowych zamieszkują-
cych na nieruchomości.

Wprowadzone nowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi spowodowane 
są zwiększającymi się corocznie 
kosztami funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami.

Od 1 stycznia 2017 r. obowią-
zywać będzie nowy wzór deklara-
cji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi 
składanymi przez właściciela nie-
ruchomości położonych na terenie 
gminy Ojrzeń.

Podwyżka stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie obliguje miesz-
kańców gminy do składania no-
wego wzoru deklaracji.

Natomiast deklarację właściciel 
nieruchomości obowiązany jest 
złożyć do Wójta Gminy Ojrzeń 
w terminie 14 dni od dnia:

– zamieszkania na nieruchomości 
pierwszego mieszkańca;

– w którym nastąpiła zmiana da-
nych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonych w 
deklaracji.
Wraz z deklaracją należy zło-

żyć oświadczenie dotyczące licz-
by osób faktycznie zamieszkują-
cych nieruchomość z wyjaśnie-
niem ewentualnych rozbieżności 
i oświadczenie dotyczące istnienia 

innych gospodarstw domowych na 
nieruchomości.

Opłatę należy wnosić z dołu, 
miesięcznie do 10 dnia każdego 
miesiąca następującego po miesią-
cu, którego obowiązek ponosze-
nia opłaty dotyczy. Opłatę należy 
uiszczać bez wezwania w kasie 
Urzędu Gminy w Ojrzeniu lub 
przelewem na wyodrębniony ra-
chunek Gminy Ojrzeń.

Z powyższej analizy wynika, 
że gminny program posiłków za 
złotówkę spowodował wzrost licz-
by uczniów korzystających z do-
żywiania z 31% do 87%.

 Przypominamy, że z dniem 
31.12.2016 roku upływa termin 
decyzji uprawniających do ko-
rzystania uczniów z bezpłatnych 
posiłków w ramach Rządowego 

Programu „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania”.

Rodziców i opiekunów dzieci 
korzystających obecnie z bezpłat-
nych posiłków prosimy o zgło-

szenie się do GOPS-u w Ojrzeniu 
celem dopełnienia formalności 
związanych z nabyciem dalszych 
uprawnień do darmowych posił-
ków na stołówkach szkolnych.

Lp. Nazwa Szkoły

Łączna ilość dzieci w szkole:

ogółem
w tym korzystających z dożywiania 

w ramach Programu rządowego 
w zakresie wsparcia fi nansowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w tym korzystających z dożywiania w ramach 
Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin 

z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń 
na lata 2015-2016

1. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 157 33 104
2. Zespół Szkół w Młocku 185 83 93
3. Zespół Szkół w Kraszewie 165 41 88

4. Uczniowie szkół spoza terenu gminy 
Ojrzeń – 12 –

Razem 507 169 285

Na dzień 7 grudnia 2016 r. z poszczególnych programów dożywiania korzystało:

DOŻYWIANIE  DZIECI  W  SZKOŁACH

ZMIANY  STAWEK  OPŁATY  ZAZMIANY  STAWEK  OPŁATY  ZA
GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMIGOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI
Obowiązek ponoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi powstaje w przypad-
ku nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy – za każdy 
miesiąc, w którym na danej nieru-
chomości zamieszkuje mieszka-
niec.

Od 1 stycznia 2017 r. obowią-
zywać będzie nowa stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanymi przez wła-

ścicieli nieruchomości położonych 
na terenie gminy Ojrzeń.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od mieszkańca w sposób

Selektywny Nieselektywny

W przypadku, gdy nieruchomość 
zamieszkuje jedna lub dwie osoby

W przypadku, gdy nieruchomość 
zamieszkują trzy osoby lub więcej

W przypadku, gdy nieruchomość 
zamieszkuje jedna lub dwie osoby

W przypadku, gdy nieruchomość 
zamieszkują trzy osoby lub więcej

9,00 zł 7,00 zł 16,00 zł 13,00 zł
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JAK  BĘDĄ  PRZEBIEGAŁY  ZMIANY  JAK  BĘDĄ  PRZEBIEGAŁY  ZMIANY  
W  OŚWIACIE  W  KOLEJNYCH  LATACH?W  OŚWIACIE  W  KOLEJNYCH  LATACH?
Rok szkolny 2017/2018

1 września 2017 roku uczniowie dotychcza-
sowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają 
się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej.

Uczniowie kończący klasę VI szkoły pod-
stawowej będą podlegać promocji do klasy 
VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym 
samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie 
prowadzona rekrutacja.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 
w przekształconej szkole podstawowej (w ze-
społach szkół), prowadzone będą także klasy 
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wy-
gaszenia kształcenia.

Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do 
branżowej szkoły I stopnia po zlikwidowanej 
zasadniczej szkoły zawodowej będzie przepro-
wadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, 
od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana 
będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej 
szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2018/2019
Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gim-

nazjum. 
1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie 

będą już funkcjonowały gimnazja.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

w przekształconej szkole podstawowej (w ze-
społach szkół), prowadzone będą także klasy 
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wy-
gaszenia kształcenia.

Rok szkolny 2019/2020
W klasach I liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół pierwszego 
stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończą-
cy klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę 
VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie kończący gimnazjum będą 
kształciły się w 3-letnich liceach ogólno-
kształcących i 4-letnich technikach, natomiast 
uczniowie kończący VIII klasę szkoły podsta-
wowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 
5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli 
także kontynuować naukę w I klasie branżowej 
szkoły pierwszego stopnia.

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólno-
kształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie 
się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, a 
czteroletnie technikum zostanie przekształcone 
w pięcioletnie technikum.

Szkoła podstawowa
1 września 2017 r. dotychczasowa sześcio-

letnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią 
szkołą podstawową.

Oznacza to, że 1 września 2017 roku 
uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szko-
ły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej 
szkoły podstawowej.

1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole 
podstawowej rozpoczną naukę pierwsi ucznio-
wie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychcza-
sowej sześcioletniej szkoły podstawowej), któ-
rzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi ucznia-
mi klasy VIII tej szkoły.

Gimnazjum
Projekt ustawy przewiduje stopniowe i 

ewolucyjne wygaszanie gimnazjów.
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowa-

dza się postępowania rekrutacyjnego do klasy 
I gimnazjum.

Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się 
klasę I, a w latach następnych kolejne klasy do-
tychczasowego gimnazjum.

1 września 2017 r. zespół szkół, w skład 
którego wchodzi jedynie dotychczasowa sze-
ścioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum stanie się z mocy ustawy ośmiolet-
nią szkołą podstawową.

W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 
i 2018/2019 w przekształconej szkole podsta-
wowej, prowadzone będą także klasy dotych-
czasowego gimnazjum, aż do czasu wygasze-
nia kształcenia.

EGZAMINY
Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowa-
dzony z języka polskiego, języka obcego no-
wożytnego, matematyki oraz z jednego z wy-
branego przez ucznia przedmiotu spośród: bio-
logii, chemii, fi zyki, geografi i i historii. Uczeń/
słuchacz będzie przystępował do egzaminu 
z tego języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się w szkole jako przedmiotu obowiąz-
kowego.

W okresie przejściowym, w latach szkol-
nych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmo-
klasisty będzie obejmował język polski, język 
obcy nowożytny oraz matematykę.

Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy 
egzaminów:
● egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 

2018/2019,
● egzamin maturalny dla absolwentów li-

ceum ogólnokształcącego – od roku szkol-
nego 2022/2023,

● egzamin maturalny dla absolwentów tech-
nikum – od roku szkolnego 2023/2024

● egzamin maturalny dla absolwentów bran-
żowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli 
kształcenie w branżowej szkole I stopnia 
jako absolwenci ośmioletniej szkoły pod-
stawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Rola samorządów podczas wprowadzania 
reformy

W ramach odpowiedzialności za wdraża-
nie reformy Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej przewiduje między innymi przygotowanie 
rozwiązań fi nansowych istotnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego, jako organów pro-
wadzących szkół. Począwszy od roku 2017 
planuje się uwzględnić dziecko 6-letnie objęte 
wychowaniem przedszkolnym w fi nansowaniu 
poprzez część oświatową subwencji ogólnej. 
Kwota na każde dziecko 6-letnie objęte wycho-
waniem przedszkolnym wzrośnie z 1 338 zł do-
tacji celowej do kwoty ok. 4 300 zł subwencji 
oświatowej.

Uchwały samorządów o sieci szkół
Uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkolnej do nowego ustroju szkolnego będą po-
dejmowane przez Radę Gminy w dwustopnio-
wej procedurze.

Krok 1: organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego będzie zobowiązany do 
podjęcia uchwały w sprawie projektu dostoso-
wania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Krok 2: samorząd zobowiązany będzie do 
przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w 
celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie 
zgodności z prawem rozwiązań zaproponowa-
nych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim 

dzieciom i młodzieży możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Krok 3: Kurator oświaty wyda pozytyw-
ną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 
uchwały w sprawie projektu dostosowania sie-
ci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia 
kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki 
samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora 
oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie. 
Będzie natomiast przysługiwała skarga do wo-
jewódzkiego sądu administracyjnego.

Krok 4: po otrzymaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego do dnia 31 marca 
2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostoso-
wania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Mocą uchwał dostosowujących możliwe 
będzie także dokonanie zmian o sieci oddzia-
łów przedszkolnych zorganizowanych w szko-
łach podstawowych.

Opinia związków zawodowych o sieci szkół
Uchwała w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie 
kierowana także do zaopiniowania do organi-
zacji związkowych. Tak jak w przypadku kura-
tora oświaty, organizacje związkowe będą mia-
ły 21 dni na wyrażenie opinii, z tym że opinia ta 
nie będzie miała charakteru wiążącego.

Co powinno być w uchwale o sieci szkół ? 
Zakres uchwały w sprawie (projektu) dosto-

sowania sieci szkół do nowego ustroju szkolne-
go będzie obejmować:

Plan sieci wszystkich szkół publicznych 
funkcjonujących na terenie gminy – także gra-
nice obwodów zarówno w okresie przejścio-
wym, tj. w latach 1 września 2017 r. – 31 sierp-
nia 2019 r., jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 
2019 r. (w przypadku gminy – projekt planu 
sieci szkół podstawowych i granic ich obwo-
dów od dnia 1 września 2019 r.).

W uchwale w szczególności będą wskazane 
adresy siedzib szkół.

Adresatem uchwały w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są 
przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego będzie sta-
nowić jednocześnie akty założycielskie szkół 
powstających w wyniku przekształceń.

Ustalając sieć szkół, gmina powinna dążyć 
do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o 
pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą 
klasy I-VIII) oraz funkcjonowała w jednym bu-
dynku lub bliskiej lokalizacji.

Przekształcenie zespołu szkół 
1 września 2017 r. zespół szkół, w skład 

którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia 
szkoła podstawowa i dotychczasowe gimna-
zjum, stanie się z mocy ustawy ośmioletnią 
szkołą podstawową. W roku szkolnym odpo-
wiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształ-
conej szkole podstawowej, prowadzone będą 
także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż 
do czasu wygaszenia kształcenia.

Powołanie lub odwołanie dyrektora
W przypadku dyrektorów szkół, w których 

nie będą funkcjonowały wygaszane oddziały 
gimnazjalne, przed upływem ich kadencji, or-
gan prowadzący szkołę lub placówkę będzie 
zobowiązany do zorganizowania konkursu na 
to stanowisko.
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Dnia 10 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 
odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Zorganizowa-
nie tej uroczystości miało na celu ukazanie uczniom drogi Polaków 
do niepodległości. Hala sportowa w aurze jesiennej. Uwagę przycią-
gała piękna dekoracja. Na środku fl aga biało-czerwona, nad nią napis: 
„W losie ojczyzny wziąć udział….”, w tle trzy krzyże i porozrzucane 
w nieładzie liście, a między nimi latarka przypominająca ogień.

Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historycz-
ne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedsta-
wiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy 
na roku 1918. 

Święto Niepodległości – 11 ListopadaŚwięto Niepodległości – 11 Listopada

11 listopada 2016 r. w Kościele Parafi alnym pw. św. Zygmunta w 
Kraszewie na obchodach 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości zgro-
madzili się: Wójt Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski, reprezentan-
ci gminnych jednostek OSP wraz z pocztami 
sztandarowymi, poczet sztandarowy Zespołu 
Szkół w Kraszewie oraz mieszkańcy gminy.

Podczas uroczystej Mszy świętej ks. 
proboszcz Józef Deptuła podkreślił jak waż-
nymi wartościami są ojczyzna i właściwie poj-
mowany patriotyzm.

„Dokąd iść? … nie wiem – zagubiłem 
drogę” – te słowa i wiążące się z nimi szukanie 
„swojej” ojczyzny – stały się kanwą programu 
artystycznego przygotowanego przez uczniów 
gimnazjum i szkoły podstawowej Zespołu 
Szkół w Kraszewie, zaprezentowanego pod-
czas Mszy św. Podążając za słowami poety: 
„historia ci pokaże, jakie było i jakie jest two-

je miejsce na ziemi”, nakreślono dramatyczne losy naszych przodków, 
którzy doświadczyli rozbiorów i upadku Rzeczypospolitej, a później, 
zniewoleni, tęsknili i walczyli. Prezentacje multimedialne, recytowane 

wiersze, teksty źródłowe 
związane z najważniejszymi 
wydarzeniami z okresu za-
borów i początku II Rzeczy-
pospolitej oraz zaśpiewane 
utwory patriotyczne z pew-
nością żadnego słuchacza 
nie pozostawiły bez refl eksji.

Po nabożeństwie dru-
howie OSP złożyli na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza 
wieniec ufundowany przez 
mieszkańców i Wójta Gmi-
ny Ojrzeń.

DO KRAJU TEGO… uroczyste obchody DO KRAJU TEGO… uroczyste obchody 
98. rocznicy Odzyskania Niepodległości98. rocznicy Odzyskania Niepodległości
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Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej 
uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie 
tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

21 października od samego rana w Szkole Podstawowej 
w Ojrzeniu panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy 
pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna deko-
racja hali sportowej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to 
wszystko, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbar-
dziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani 
dyrektor szkoły powitała gorąco rodziców, krewnych, nauczy-
cieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której 
„oddała głos”.

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, 
przedstawiając inscenizację. Po burzy oklasków w odświęt-
nych strojach, w kolorowych biretach na głowach pierwsza-
cy błysnęli talentem. Znajomość pięknych piosenek, przyjaźń 
i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są 
gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podnio-
słej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polaka-
mi, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowa-
nia na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor, 
dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swych 
podopiecznych.

Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece 
starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się 
zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. 
Przybyli w licznym gronie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie. 
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. 

Uroczyste PasowanieUroczyste Pasowanie
na Przedszkolaka „Biedroneczkę”na Przedszkolaka „Biedroneczkę”

21 października 2016 r. w 
Przedszkolu w Ojrzeniu odbyła się 
uroczystość „Pasowania na przed-
szkolaka”. Bohaterami spotkania 
były najmłodsze dzieci „Biedronki”. 
W uroczystości wzięli udział zapro-
szeni rodzice, uczniowie oraz dyrek-
tor – pani Marianna Jeskie.

Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny, który przygoto-
wały pod kierunkiem wychowawcy. 
Występując przed tak wielką pu-
blicznością, wykazały się nie tylko 
swoimi umiejętnościami, ale rów-
nież wielką odwagą.

Punktem kulminacyjnym spo-
tkania było ślubowanie. Po jego 
złożeniu Pani Dyrektor dokonała pa-
sowania „Wielkim Ołówkiem”. Na 
pamiątkę tego ważnego dnia dzieci 
otrzymały książeczkę, dyplomy i 
słodkości.

Po zakończeniu części ofi cjal-
nej dzieci pozowały do pamiątko-
wego zdjęcia, a w salach czekała na 
nie niespodzianka – słodki poczę-
stunek.

ŚlubowanieŚlubowanie
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W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 8 grudnia 2016 roku miało 
miejsce spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas 
młodszych oraz starszych. W pierwszym uczestniczyli uczniowie 
klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjan-
tem o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły. 
Dyskutowały o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidło-
wym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym 
zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również 
o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Gość 
zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko 
na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto 
podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. 

Drugie spotkanie dotyczące „Odpowiedzialności prawnej osób 
nieletnich” przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Jego celem było 
poszerzenie kompetencji wychowanków w zakresie wspomnianej odpo-
wiedzialności za czyny, które mogą być przez nich popełniane. Najważ-
niejsze problemy, jakie były poruszane to zagadnienia cyberprzemocy 
oraz odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży za zachowania agre-
sywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. 
Uczniowie otrzymali ważne informacje o zagrożeniach dotyczących 
przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach oraz o nie-
bezpieczeństwach płynących z sieci. Tym ostatnim poświęcono szcze-
gólnie dużo uwagi. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że np. umieszczanie 

w Internecie obraźliwych tekstów, czy nagrywanych na telefonach ko-
mórkowych fi lmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych 
i grozi odpowiedzialnością karną. Uczniowie mieli też okazję zapoznać 
się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania 
przestępstw, które mają miejsce w sieci. Dowiedzieli się, że ich wia-
domości typu SMS operator musi zachować przez 5 lat. Bardzo ich to 
zdziwiło, bo zrozumieli, że nie są anonimowi. Poznali też numer telefo-
nu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Funkcjonariusze Policji za-
chęcili uczniów, by w razie trudnej sytuacji życiowej z niego skorzystali 
i nie bali się otrzymania pomocy od drugiego człowieka.

„W trosce o bezpieczeństwo” 
– spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W piątek 25 listopada w Zespole Szkół w Młocku odbyło się 
profi laktyczne spotkanie dla gimnazjalistów dotyczące zagrożeń 
związanych z używaniem dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Pro-
wadzącym spotkanie był pan Józef Kurkowski – psycholog. 

Tematyka spotkania z młodzieżą dotyczyła negatywnych skut-
ków zażywania i działania substancji odurzających. Uczniowie w 
sposób bardzo przemawiający do wyobraźni poinformowani zosta-
li o szkodliwości tychże substancji. Pan J. Kurkowski przytoczył 
wiele przykładów ludzkich losów, gdzie jedna błędnie podjęta de-
cyzja zaważyła na przyszłości. A do stracenia jest wiele: szacunek, 
rodzina, zdrowie, życie… Psycholog uczył także gimnazjalistów 
metod asertywnego zachowania się w sytuacji, gdy ktoś próbuje 
nakłonić ich do spróbowania tego typu substancji. 

W końcowej części spotkania to gimnazjaliści zabrali głos, za-
dając prowadzącemu pytania na najbardziej nurtujące ich zagad-
nienia związane z podjętymi tematami. 

Profi laktyka uzależnieńProfi laktyka uzależnień

Konferencja „Narkotyki i dopalacze”
W dniu 13 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Oj-

rzeniu odbyło się szkolenie profi laktyczno-metodyczne dotyczące 
zagrożeń jakie niosą za sobą zażywanie narkotyków i dopalaczy.

W spotkaniu udział wzięli: Radni Gminy Ojrzeń, sołtysi, Ze-
spół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy, 
a także przedstawiciele Rady Rodziców z poszczególnych szkół. 
Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ojrzeniu we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Udział w konferencji został potwier-
dzony certyfi katem uczestnictwa.

Osobą prowadzącą konferencję był prof. dr hab. Mariusz Ję-
drzejko, wybitny specjalista w zakresie profi laktyki uzależnień, autor 
wielu prac ukazujących problem narkomanii i konsekwencje zażywania 
dopalaczy, a także jego asystent mgr Maciej Szczodrowski z Mazowiec-
kiego Centrum Profi laktyki.

Podczas szkolenia omówiono tematy dotyczące nowych substancji 
psychoaktywnych i ich działanie na Ośrodkowy Układ Nerwowy. Prak-
tycznie przedstawiono sposoby rozpoznawania zachowań narkotyko-

wych i dopalaczowych oraz zasady postępowania z osobą pod wpływem 
środków odurzających. Omówione zostały także podstawy pomocy me-
dycznej.

Konferencja została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników 
spotkania, była doskonałą okazją do wymiany poglądów. Wykład oraz 
prezentacja wzbudziły żywe zainteresowanie, a dostępne w trakcie kon-
ferencji fachowe materiały cieszyły się powodzeniem i uznaniem.
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8 listopada 2016 r. uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Oj-
rzeniu uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego 
w Ciechanowie. 

Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości 
w Polsce i przebiegu procesu sądowego oraz roli 
prawa w życiu obywatela.

Na spotkanie przybył pracownik sądu, który 
zaprosił uczniów do sali rozpraw i tam zapoznał 
z przebiegiem rozprawy sądowej, wskazał miej-
sca zajmowane w czasie rozprawy przez sędzie-
go, prokuratora, adwokata i oskarżonego oraz 
miejscem składania zeznań przez świadków. 
Przed rozpoczęciem rozprawy sędzia wprowa-
dziła uczniów w tok postępowania oraz wyjaśni-
ła, jak należy zachować się podczas rozprawy.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w roz-
prawie sądowej, którą śledzili bardzo uważnie 
i z dużym przejęciem. Mogli zobaczyć, jak wy-
gląda codzienna praca sędziego, prokuratora 
oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości 
w Polsce.

Po zakończeniu rozprawy sądowej Sędzia 
długo odpowiadała na zadawane pytania.

Na koniec uczniowie zwiedzili budynek 
sądu, Biuro Obsługi Interesanta i pomieszcze-
nia, w których na rozprawę oczekują osoby do-
prowadzone przez policję z aresztów śledczych 
i zakładów karnych. 

Wycieczka do Sądu Rejonowego 
w Ciechanowie 

Dnia 21 listopada 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Kraszewie wraz 
z opiekunami uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy.

Pierwszą atrakcją przewidzianą w harmonogramie wycieczki był Sta-
dion Narodowy. Supernowoczesny, 
największy stadion w Polsce. Obiekt 
ten wywarł na uczestnikach wyciecz-
ki ogromne wrażenie. Plan zwiedza-
nia przewidywał nie tylko punkt 
widokowy i trybuny, ale także Trasę 
Piłkarza. Uczniowie podobnie jak… 
Robert Lewandowski poczuli przed-
meczową atmosferę, zasiedli wygod-
nie na ławce zawodników w szatni, 
by za chwilę wyjść na płytę Stadio-
nu Narodowego, a potem odwiedzić 
salę pomeczowych konferencji.
Ważnym przeżyciem dla uczestni-
ków wycieczki była wizyta w Studio 
Buffo na musicalu „Mały Książę” 
– przepełnionym poezją, refl eksją o 
przyjaźni, miłości i życiu. Historia 
przybysza z malutkiej planety, któ-
ry swobodnie przekracza granice 
miedzy światem realnym, a sferą 
niezwykłości. Mały Książę uzmy-
słowił uczestnikom widowiska, że 
to opowieść o chłopcu, który istnieje 
w każdym z nas. Zaczarowany świat 
kostiumów, muzyki, wokalu i sztuki 
aktorskiej pozwoliły poznać „Ma-
łego Księcia” nie tylko jako lekturę 
szkolną, ale również jako chwile 
wspomnień, które pozostaną na dłu-
gi czas.

Kolejnym punktem wycieczki był Pałac w Wilanowie – jeden z naj-
cenniejszych zabytków polskiego baroku. Zbudowany dla króla Jana 
III Sobieskiego w końcu XVII wieku i rozbudowany przez kolejnych 
właścicieli. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Galerię Obrazów zwaną 
Muzeum, Gabinet Etruski, Lapidarium i Gabinet przed Galerią, które są 
częścią historycznego muzeum powstałego w 1805 roku.

Na piętrze obejrzano Galerię Portretów z wizerunkami monarchów, 
przedstawicieli wielkich rodów magnackich. Warto podkreślić, że Mu-
zeum wilanowskie jest miejscem pamięci o wydarzeniach, które składają 
się na historię Rzeczypospolitej, a podróż do Wilanowa pozwala dotknąć 
tego, co w naszej tradycji istotne i co jest częścią wspólnej kultury eu-
ropejskiej.

WYCIECZKA
DO WARSZAWY
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We wtorek 6 grudnia 2016 roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Oj-
rzeniu wraz z opiekunami wybrali się do 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie na spektakl teatralno-ta-
neczny „Pchła Szachrajka” według Jana 
Brzechwy. Widowisko zostało przygoto-
wane przez młodych aktorów z Teatru 
Dziecięcego „Klapsik” Edyty Bojkow-
skiej – Kolak oraz tancerzy z Zespo-
łu Tańca Nowoczesnego „FUNNY” 
i Teatru Tańca „FAKT” Jolanty Szla-
gowskiej. 

Kiedy rozbłysły światła refl ektorów 
na scenie pojawili się aktorzy, a wśród 
nich szczególnie wyczekiwany Jakub 
Jeskie – szóstoklasista z Ojrzenia. Ob-
serwując jego poczynania, wszyscy czuli 
ogromną radość i dumę. Kuba kolejny raz 
dowiódł, że jest właściwą osobą na właści-
wym miejscu, a jego zainteresowania idą 
w parze z umiejętnościami. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów zarówno 
jemu jak i jego teatralnym kolegom, któ-
rzy przenoszą widzów w bajkowy świat.

Na scenie wystąpiło około 100 mło-
dych artystów, których na zakończenie 
publiczność nagrodziła gromkimi brawa-
mi i okrzykami radości. 

Wyjazd na spektakl teatralno-taneczny

„Pchła Szachrajka” 

23 listopada 2016 r. odbyła się XV edycja Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Romantycznej organizowanego przez Powiato-
we Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Miło nam poinformować, 
że uczennica klasy III gimnazjum – Małgorzata Brzezińska została 
doceniona przez jury pierwszą nagrodą w kategorii „Turniej recytator-
ski”. Małgosia przedstawiła fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego, 
wcielając się jednocześnie w dwie kontrastowe postaci – Balladynę i Ali-
nę. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I – Piotr Sad-
kowski. Piotr natomiast zaprezentował w pełen humoru sposób balladę 
Adama Mickiewicza „Trzech Budrysów”. 

SUKCESY  RECYTATORSKIE
 GIMNAZJALISTÓW

 Z  MŁOCKA
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WARSZTATY
i  KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY

22 listopada 2016 r. Przedszkole w Ojrzeniu za-
mieniło się na moment w pracownię plastyczną, w której 
działo się wiele ciekawych rzeczy. Grupa „Skrzaty” pod 
kierunkiem p. Justyny Sawickiej zorganizowała dla rodzi-
ców warsztaty z okazji Bożego Narodzenia. Wykonywano 
ozdoby z cekinów, wstążek, kolorowych piórek, włócz-
ki oraz innych równie interesujących materiałów. Przy 
dźwiękach kolęd, z pomocą rodziców, babć powstawały 
radosne aniołki, kolorowe choinki, przepiękne bombki i 
cudowne bałwanki, które z pewnością będą stanowiły 
świąteczną dekorację domów. 

 Wszystkie ozdoby zostały wystawione do sprze-
daży 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja. W kiermaszu 
brały udział mamy z trójki klasowej oraz dzieci przebrane 
w świąteczne stroje. Odbiorcami byli nie tylko rodzice, 
nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, 
chęć wsparcia wyrazili również pracownicy Poczty i Urzę-
du Gminy w Ojrzeniu. Zebrane pieniądze zostały przezna-
czone na zakup instrumentów muzycznych oraz pomocy 
dydaktycznych do oddziału przedszkolnego.

SPOTKANIE OPŁATKOWESPOTKANIE OPŁATKOWE
ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓWZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW
GMINY OJRZEŃGMINY OJRZEŃ

W niedzielę 11 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe eme-W niedzielę 11 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe eme-
rytów i rencistów naszej gminy. Uroczystość opłatkowa rozpoczęła się rytów i rencistów naszej gminy. Uroczystość opłatkowa rozpoczęła się 
Mszą  w Kościele Parafi alnym w Kraszewie. Mszą  w Kościele Parafi alnym w Kraszewie. 

Po Mszy św. emeryci, renciści i zaproszeni goście udali się do Ze-Po Mszy św. emeryci, renciści i zaproszeni goście udali się do Ze-
społu Szkół w Kraszewie, gdzie czekał na nich uroczysty obiad. społu Szkół w Kraszewie, gdzie czekał na nich uroczysty obiad. 

Podczas spotkania opłatkowego głos zabrali przewodnicząca Podczas spotkania opłatkowego głos zabrali przewodnicząca 
Wiesława Zimińska i przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Wiesława Zimińska i przewodniczący Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów – Jan Kuskowski, a także zaproszeni goście – Rencistów i Inwalidów – Jan Kuskowski, a także zaproszeni goście – 
ks. proboszcz Józef Deptuła i Wójt Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejew-ks. proboszcz Józef Deptuła i Wójt Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejew-
ski. Wszyscy przemawiający złożyli świąteczne życzenia dla całego śro-ski. Wszyscy przemawiający złożyli świąteczne życzenia dla całego śro-
dowiska emerytów i rencistów gminy Ojrzeń, życząc wszelkiej pomyśl-dowiska emerytów i rencistów gminy Ojrzeń, życząc wszelkiej pomyśl-
ności w Nowym Roku. ności w Nowym Roku. 
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1) Tymon Kolwicz 
ur. 11 lutego 2016 r., 

syn p. Anny i Grzegorza,
OJRZEŃ

4) Zofi a Śniegocka
ur. 1 czerwca 2016 r.,

córka p. Patrycji i Tomasza,
LUBERADZ

2) Milena Kałwa
ur. 16 lutego 2016 r.,

córka p. Doroty i Jacka, 
OBRĄB

5) Milena Kumoniewska
ur. 9 czerwca 2016 r.,

córka p. Jolanty i Przemysława,
KRASZEWO

3) Adrian Kocimski
ur. 23 maja 2016 r.,

syn p. Doroty i Tomasza,
DĄBROWA

6) Aleksander Dąbrowski
ur. 22 czerwca 2016 r.,

syn p. Katarzyny i Marcina,
BRONISŁAWIE

Dzieci urodzone w 2016 r.

NOWO NARODZENI
Serdecznie witamy nowych mieszkańców naszej gminy.

Kochani rodzice pragniemy złożyć Wam najszczersze gratulacje oraz życzyć 
wiele szczęścia i radości płynących z przebywania z Waszym maleństwem.

„Oto przyszło maleństwo na świat
Jak niewinne ma serce i duszę bez wad
Teraz niczym ciasteczko z plasteliny
Będzie kształtować się w rękach swej rodziny
Napełni dom radosnym ruchem i gwarem

To maleństwo, co miłości Waszej jest darem
Beztroskiego dzieciństwa po krocie 
Życzymy tej małej i kochanej istocie
Niech od Was uczy się, drodzy Rodzice
Jak ma stawiać pierwsze kroki przez życie”
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7) Jakub i Natalia Krzyżanowscy
ur. 27 lipca 2016 r.,

dzieci p. Ewy i Leszka,
ŻOCHY

10) Radosław Konarzewski 
ur.16 września 2016 r.,

syn p. Aldony i Tomasza,
WOLA WODZYŃSKA

13) Izabela Lewandowska
ur. 28 września 2016 r.,

córka p. Marty i Kamila,
GOSTOMIN

8) Wiktor Kuczyński
ur. 10 sierpnia 2016 r.,

syn p. Pauliny i Sławomira,
OJRZEŃ

11) Michalina Zimnowodzka
ur. 21 września 2016 r.,

córka p. Katarzyny i Waldemara,
OBRĄB

14) Wojciech Dziewanowski
ur. 30 listopada 2016 r.,

syn p. Angeliki i Sebastiana,
KRASZEWO

9) Zofi a Kubińska
ur. 9 września 2016 r.,

córka p. Małgorzaty i Marka,
BRONISŁAWIE

12) Zofi a Komorowska 
ur. 24 września 2016 r., 

córka p. Anny i Dariusza, 
BRODZIĘCIN

15) Jan Tetkowski
ur. 4 grudnia 2016 r.,

syn p. Małgorzaty i Pawła,
MŁOCK
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Osiągnięcia sportowe uczniów z Młocka
W październiku uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Młocku zajęli III miejsce w powia-
towych sztafetowych biegach przełajowych. 
Drużyna wystąpiła w składzie: M. Brzeziński, 
K. Chylicki, M. Grzankowski, Ł. Kępczyński, 
P. Maliszewski, A. Nowakowski, P. Matuszew-
ski, K. Strzeszewski, K. Wyrzykowski. Zawo-
dy odbyły się na stadionie MOSiR w Ciechano-
wie. Każdy zawodnik musiał pokonać dystans 
800 m.

W tym samym dniu dziewczęta z Gimna-
zjum w Młocku zajęły II miejsce również na 
dystansie 800 m w powiatowych sztafetowych 
biegach przełajowych.

W listopadzie uczniowie Gimnazjum 
w Młocku zajęli IV miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Ciechanowskiego w halowej piłce 
nożnej chłopców. Warto zauważyć, że w tego-
rocznych zawodach uczestniczyło 16 drużyn 
z powiatu. Oto skład drużyny: M. Bugajewski, 

A. Grabowski, J. Grą-
czewski, F. Kędzier-

ski, M. Mucha, J. Szadkowski, D. Szymański. 
W grudniu ta sama reprezentacja zaję-

ła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cie-
chanowskiego Chłopców w unihokeju. Rów-
nież w grudniu drużyna Szkoły Podstawowej 
w Młocku w składzie: M. Brzeziński, K. Chy-
licki, M. Ginter, Ł. Kępczyński, A. Nowa-
kowski, K. Strzeszewski, M. Włodkowski, 
M. Wodzyński, K. Wyrzykowski wywalczyła 
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciecha-
nowskiego w unihokeju chłopców. Tym samym 
zawodnicy awansowali do Mistrzostw Rejonu.

PUCHAR POLSKI KARATE KYOKUSHINPUCHAR POLSKI KARATE KYOKUSHIN
10 grudnia 2016 r. w Ciechanowie odbył się 

XXXIII Puchar Polski Seniorów i XIII Puchar 
Polski Juniorów Młodszych i Młodzików Karate 
Kyokushin.

Puchar Polski Karate Kyokushin jest jednym 
z czterech najważniejszych zawodów sportowych 
karate kyokushin, które cyklicznie odbywają się

 każdego roku w Polsce. Na zawody zgłosiło się 315 
zawodników z 72 klubów.

Z Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin 
– sekcja Kraszewo Weronika Krzywnicka zajęła 
1. miejsce w kategorii KUMITE Młodziczki do 
55 kg.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


