
Nr 3 (5)
Rok 2004 ISNN 1732-2871

SŁOWO
OD REDAKCJI
Mają Państwo przed sobą 

piąty numer „Gazety Gminy 
Długołęka”. Piąty, ale zarazem 
pierwszy, po wielkiej zmianie, 
jaką niewątpliwie jest wejście 
Polski, a co za tym idzie także 
naszej gminy, do Unii Euro-
pejskiej. Z tego powodu wiele 
artykułów w różny sposób na-
wiązuje do akcesji. Przeczytają 
Państwo między innymi o tym, 
jak gmina i gminne szkoły ob-
chodziły ważny dla Polaków 
dzień 1 maja, jakie możliwości 
otwierają się dla przedsiębior-
ców czy rolników w związku 
z rozszerzeniem Unii. Ponad to 
piszemy o licznych inicjatywach 
podjętych przez mieszkańców 
gminy, o nowopowstałym sto-
warzyszeniu sołtysów, wizycie 
gości z Velen i innych wyda-
rzeniach z życia naszej gminy. 
Oczywiście zapraszamy także 
do odwiedzenia stałych rubryk, 
które mają Państwu przybliżyć 
problemy i sukcesy naszej ma-
łej ojczyzny. Liczymy, że lektura 
Gazety zaspokoi Państwa głód 
informacji o sprawach lokal-
nych. Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą o przesyłanie 
swoich uwag i wniosków do-
tyczących naszego dwumie-
sięcznika.

1 maja 2004 roku do Unii Eu-
ropejskiej dołączyły: Polska, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Słowa-
cja, Czechy, Węgry, Słowenia, 
Cypr i Malta. Ten historyczny 
dzień świętowała cała Polska, 
a wraz z nią i szkoły gminy 
Długołęka. Młodzież szkolna 
przygotowała atrakcyjne pro-
gramy, a dziś relacjonuje dla 
Państwa to wszystko, co dzia-
ło się w ich szkołach z okazji 
akcesji.

Z Borowej – Monika Woź-
niak, gimnazjalistka z klasy 
II B:

„Europo, witaj nam!!!” Tym 

hasłem Zespół Szkół w Borowej 
postanowił uczcić wiekopomną 
chwilę przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej... Wreszcie 
spełniły się marzenia pokoleń 
Polaków o zjednoczonej, wspól-
nej Europie. 1 maja to dzień 
magiczny. Czy szczęśliwy? To 
musicie państwo ocenić sami.

Dnia 30 kwietnia w Zespole 
Szkół w Borowej uczniowie 
gimnazjum wraz z opiekunem, 
Iwoną Olejnik, przystroili całą 
szkołę i salę kominkową wyko-
nanymi przez siebie ozdobami. 
Dało to wspaniały efekt, z które-
go wszyscy byli bardzo dumni.

Tadeusz Polak przybliżył nam 

historię i okoliczności, w jakich 
wszystkie kraje członkowskie 
przekroczyły progi UE.

Obejrzeliśmy także wspania-
ły pokaz naszych szkolnych 
„gwiazdeczek” (artyści klas I-III 
SP), które przygotowały kaba-
retowy występ, komentujący 
nasze wejście do Unii Europej-
skiej.

Tym miłym akcentem zakoń-
czyliśmy nasze spotkanie, roz-
chodząc się w atmosferze rado-
ści i nadziei na ciekawą, pełną 
obietnic i wyzwań przyszłość.

Relacja Ani Stankiewicz z 
Kiełczowa:

Szkoła Podstawowa w Kieł-
czowie przywitała Unię Europej-
ską 4 maja. Na placu szkolnym 
zebrało się grono nauczycielskie 
i wszyscy uczniowie tej szkoły. 
Zespół „Sonare” zaśpiewał 
i zagrał hymn Unii: „Odę do 
radości”. Następnie wszystkie 
klasy sprzątały teren Kiełczowa. 

Żadnych
kompleksów
Wielu i wiele pisało o przystą-

pieniu Polski do Unii Europej-
skiej. Ze wszystkich artykułów 
jasno wynika, że Gmina Długo-
łęka nie powinna mieć żadnych 
kompleksów jeżeli chodzi o bycie 
wartościowym regionem Unii. Od 
dawna efektywnie wykorzystuje-
my szeroki wachlarz możliwości 
oferowany nam przed akcesją. 

Na stronach naszej Gazety 
Gminnej często pojawiały się in-
formacje, jakie projekty są współ-
finansowane z dotacji unijnych. 
Fundusze te wykorzystywaliśmy 

równie skutecznie przy realizacji 
projektów infrastrukturalnych, jak 
również tych dotyczących wymian 
partnerskich. 

Pierwsze dofinansowanie otrzy-
maliśmy w 1997 roku na budowę 
mostu na rzece Widawa w Wilczy-
cach, pochodziło ono z progra-
mu PHARE Odbudowa. Kolejno 
wspierane były wymiany delegacji 
z naszych gmin partnerskich: 
Locorotondo (Włochy) oraz Velen 
(Niemcy). W 2003 roku na zreali-
zowanie jednego z dwóch etapów 
budowy kanalizacji sanitarnej we 
wsi Wilczyce otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z programu SAPARD. 

Złożone zostały wnioski na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Piecowicach i dokończenie 
w Wilczycach. Na realizację tych 
zadań staramy się o dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz środków z programu 
SAPARD. Planujemy również kon-
tynuowanie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Kiełczowie, Mirkowie 
i Długołęce. Na ten cel mamy 
szansę uzyskać dofinansowanie ze 
Zintegrowanego Porgramu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W ostatnim numerze Gazety 
pisaliśmy także o promesie na 
współfinansowanie, w ramach 
programu SAPARD, budowy drogi 
Ramiszów – Pasikurowice. Z tego 
samego programu aplikujemy 
również o środki na opracowanie 
i druk folderu promującego walory 
turystyczne naszej Gminy.

Przeprowadzenie tylu inwestycji 
w tak krótkim czasie nie byłoby 
w pełni możliwe, gdyby nie dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
i innych fuduszy, jak choćby wspo-
mniany wyżej Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Należy jednak pamiętać, 
że wszystkie projekty rozliczane są 
po ich zakończeniu, co oznacza, 
że zwrot poniesionych nakładów 
finansowych otrzymujemy dopiero 
po ich rozliczeniu. Do tego czasu 
sami musimy ponosić ciężar finan-
sowania inwestycji. 

Warto jednak korzystać z owego 
wachlarza możliwości, bowiem 
inwestowanie w infrastrukturę i po-
noszenie nakładów przeznaczo-
nych na promocję gminy zwraca, 
się poprzez wzrost zainteresowa-
nia regionem, a to przynosi nowe 
inwestycje i miejsca pracy. 

Również ożywione i szerokie 
kontakty z zagranicznymi partne-
rami z Włoch i Niemiec sprawiają, 
że już od dawna nasza gmina jest 
w Unii Europejskiej.

 
(Joanna Kuźmińska)

Europo, witaj nam!Europo, witaj nam!

dokończenie na stronie 4

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
str. 2

 Inwestycje - aktu-
alności

str. 5
 Inny punkt widze-
nia

str. 6
 Weekendowe sza-
leństwo w Szczo-
drem

str. 8
 Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego

str. 8
 Człowiek z miasta 
- dr Wojciech Ku-
charski

str. 11
 Nowe możliwo-
ści dla przedsię-
biorstw



strona 6 SAMORZĄDOWY DWUMIESIĘCZNIK GMINY DŁUGOŁĘKA

Zuchowa olimpiada
Ponad 80 zuchów z hufców: 

Złotoryja, Świdnica, Jawor, Zgo-
rzelec, Długołęka, Jelenia Góra 
i Zgorzelec uczestniczyło w zlo-
towym cyklu zabaw i gier związa-
nych ze sportem i ojczyzną olim-
piady – Grecją, przygotowanych 
przez namiestnictwo zuchowe 
z hufca Świdnica. 

W piątek odbyło się uroczyste 
otwarcie olimpiady, podczas 
którego zuchy zawiesiły flagi 
olimpijskie. Następnie, podczas 
ogniska, grupa zuchów złożyła 
swoją Obietnicę Zuchową.

Sobota upłynęła najmłodszym 
członkom ZHP pod znakiem 
olimpiady. Rano przyszli harcerze 
przenieśli się wehikułem czasu do 
starożytnej Gracji, gdzie tańczyli 
miejscowe tańce, wykonywali 
tradycyjne maski i wazy greckie. 
Wieczorem zaś odbyły się zmaga-
nia olimpijskie.

Niedziela upłynie zuchom na 
udziale w specjalnie przygotowa-
nym indeksie sprawności fizycz-
nej, w gronie własnej gromady. 
Harcerskie skrzaty wezmą także 
udział w uroczystej mszy św. 
i apelu, podczas którego również 
gromadom zuchowym zostanie 
wręczona Odznaka Chorągwiana. 
Najmłodszy zuchowy uczestnik 
zlotu – Mateusz Stacherski – po-
chodzi ze Świdnicy i ma... 4 lata.)

4 czerwca to był bardzo waż-
ny dzień dla każdego harcerza 
Chorągwi Dolnośląskiej. W tym 
właśnie dniu rozpoczął się nasz 
kolejny zlot, który jest podsumo-
waniem Kampanii Bohater. Zgru-
powanie odbywało się nieopodal 
Rogoźnicy, w sąsiedztwie Gross 
Rosen – byłego obozu koncen-
tracyjnego. Całej imprezie towa-
rzyszył wspaniały nastrój; nad tłu-
mem unosiła się aura braterstwa, 
przyjaźni i jedności.

Jak co roku na zlot przyjechali 

harcerze z całego Dolnego Ślą-
ska. Są tu po to, aby wyrwać się 
z szarej codzienności miejskiego 
życia, by spotkać się z podobnymi 
sobie harcerzami oraz być świad-
kami ważnej uroczystości – histo-
rycznej chwili naszej chorągwi.

Ci, którzy nie przyjechali mogą 
nam tylko zazdrościć. Wśród 
tłumów dominują oczywiście 
kolory szary i zielony a na twa-
rzach gości szeroki uśmiech. Ten 
widok jest po prostu niesamowity. 
Hufce prezentują się wspaniale. 
Pomimo ogromnego trudu, jaki 
harcerze włożyli w przygotowanie 
swoich gniazd, mają nadal zapał 
do wspaniałej zabawy i integracji 
z innymi środowiskami. 

Muszę się przyznać, że takiego 
widoku jeszcze nie widziałam. To 
mój pierwszy zlot chorągwi i je-
stem przekonana, że zapamiętam 
go na długo. Atmosfera, jaka tu 
panuje zapiera dech w piersiach. 
Aż chce się żyć! 

Gdzie wichry wojny niesie 
wiatr…

Późnym wieczorem 4 czerwca 
w zlotowej kawiarence odbył się 
wieczór poezji czasów wojny zor-
ganizowany przez harcerzy hufca 
Jawor.

Niestety, frekwencja podczas 
wieczorku adresowanego dla 
instruktorów, nie dopisała. Ci, 
którzy nie przyszli mają jednak, 
czego żałować, wojenne wiersze 

zostały bardzo ciekawie połączo-
ne pieśniami i piosenkami wojen-
nymi przez harcerzy z 57 Druż. 
Harc. „Agat” i przedstawiciela 25 
Druż. Harc. NS. Organizatorem 
wieczorka były harcmistrzynie: 
Kinga Majdakci i Olga Mo-
kłowicz. – Jeśli nie potrafimy 
uszanować ludzi młodych, którzy 
przygotowują uroczystości patrio-
tyczne, to źle świadczy o naszych 
instruktorach naszej chorągwi 
– podsumowują organizatorki.

Z ŻYCIA GMINY

W dniach 5-6 czerwca br. 
mieszkańcy naszej gminy mieli 
okazję - już po raz czwarty – spo-
tkać się na pikniku w Szczo-
drem, znanym pod nazwą Dni 
Gminy Długołęka. 

Świętowanie rozpoczęło się 
w sobotnie południe Crossem 
Szczodre, w którym wystarto-
wali uczniowie gminnych szkół. 
Deszcz sprawił, że biegi stały się 
prawdziwą szkołą przetrwania, 
jednak z wszelkimi przeciwnościa-
mi uczestnicy świetnie sobie radzi-
li. O 15.00 nastąpiło wręczeniem 
nagród dla zwycięzców crossu. 
Po tym na scenę wkroczyła mło-
dzież z Semper Avanti z występem 
kabaretowo-teatralnym. Prawdzi-
wy zachwyt u publiczności wzbu-
dziły występy dwóch par tanecz-
nych ze Szkoły Tańca „Kijowski”. 
Niezwykłej sprawności i gracji 
mogli pozazdrościć tańczącym 
chyba wszyscy. Po obejrzeniu tań-
ców latynoamerykańskich zebrani 
długołęczanie wysłuchali koncer-
tu w wykonaniu zespołu SONARE 
ze Szkoły Podstawowej w Kieł-
czowie. Zespół, jak przystało na 
świadomych Europejczyków, roz-
począł występ hymnem Unii Eu-
ropejskiej, ale największe uznanie 
słuchaczy zdobyły sobie szlagiery 
w stylu „W murowanej piwnicy” 
czy „Hej, sokoły”. Po części arty-
stycznej nadszedł ważny moment 
pierwszego Dnia, tj. wręczenie 
Nagród Wójta Gminy Długołęka. 
Za szczególne osiągnięcia wyróż-
nieni zostali: Kornelia Haba, ar-

tysta plastyk z Wilczyc, Grażyna 
Kupińska, nauczycielka ze szkoły 
w Mirkowie oraz pomysłodawczy-
ni Klubu Niezwykle Życzliwych 
Uczniów, Tomasz Polak – młody, 
utalentowany pianista z Wilczyc, 
jednostka OSP w Szczodrem 
oraz Jan Chorostkowski – prezes 
firmy Dach Bud główny spon-
sor imprezy. Nieoficjalną część 
święta gminy stanowiła Biesiada 
Cygańska z zespołem „Gipsy 
Boys”. Gorące rytmy rozgrzały 
zgromadzoną publiczność, która 
kontynuowała zabawę przy melo-
diach zespołu „To MY”. Opisane 
atrakcje rozgrywały się na scenie, 
ale i poza nią działo się wiele 
ciekawych rzeczy. Z pewnością 
należał do nich trójmecz piłki 
nożnej rozegrany między Policjan-
tami, drużyną firmy Selgros i firmy 
Marczenko. Zwycięzcą pojedynku 
został zespół policjantów. 

Drugiego dnia, ku radości orga-
nizatorów, znacznie lepiej dopisa-
ła pogoda – słońce przygrzewało 
już od rana, co z pewnością wpły-
nęło na frekwencję. Początek im-
prezy uświetnił pokaz akrobatyki 
sportowej w wykonaniu dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej w Kiełczo-
wie, po którym nastąpiło ogłosze-
nie wyników konkursu „Legendy 
o gminie Długołęka” oraz „Naj-
piękniejsze miejsce mojej gminy”. 
Na Dni Gminy przyjechała roz-
śpiewana młodzież szkolna, aby 
wziąć udział w Festiwalu Piosenki 
Szkolnej. W gorącym wiosen-
nym słońcu mieszkańcy gminy 

z przyjemnością przyglądali się 
pokazom tańca ludowego w wy-
konaniu Zespołu Tańca z Długo-
łęki. O godzinie 16.00 nadszed 
czas na gwiazdę obchodów, którą 
w tym roku był zespół „Krywań”. 
Następnie pod hasłem „Długo-
łęka – gmina ludzi życzliwych” 
odbyła się gala życzliwości. Na 
scenie pojawiła się Jej Wysokość 
Królowa Radość Wielka wraz 
ze swoim orszakiem, by przyjąć 
do swego królestwa życzliwości 
kolejne szkoły oraz uhonorować 
certyfikatami życzliwości zasłu-
żone osoby: Rafała Dutkiewicza 
– prezydenta Wrocławia (który 
niestety nie mógł przybyć na galę 
osobiście i przysłał specjalny list, 
który uroczyście odczytała wójt 
gminy Iwona Agnieszka Łebek), 
Czesławę Konarską – wizytator, 
Janusza Krasonia – posła SLD 
oraz Janusza Światłowskiego 
– dyrektora Selgros Cash & Car-
ry w Długołęce. Po ceremonii na 

scenie wystąpiła grupa „NANA”. 
Od godziny 20.00 mieszkańcy 
mogli się bawić przy muzyce 
zespołu „Dexter”. Podobnie jak 
pierwszego dnia, w niedzielę poza 
sceną rozegrane zostały zawody 
sportowe. W turnieju siatkówki 
plażowej I miejsce zajęła Firma 
Marzenko, II – Długołęka 2000, 
III miejsce – Działacze Długołęka 
2004, IV – Dyrektorzy długołęc-
kich szkół, V – Semper Avanti. 
Odbyły się zawody sprawnościo-

we dla dzieci, była też możliwość 
przejażdżki bryczką. Dużym zain-
teresowaniem wśrd publiczności 
cieszył się krótki, choć niezwykle 
widowiskowy pokaz rajdowy, 
zorganizowany dziki uprzejmości 
firmy Marczenko i wrocławskiego 
Automobilklubu.

IV Dni Gminy Długołęka już za 
nami. Organizatorom zależało, 
aby zapewniły one przybyłym 
mieszkańcom jak najwięcej rado-
ści. Mamy nadzieję, że się to uda-
ło. Miłą pamiątką niech będą dla 

wszystkich zdjęcia z weekendo-
wego szaleństwa w Szczodrem.

Wójt Gminy Długołęka 
chciałaby wyrazić serdeczne 
podziękowania dla wszystkich, 
którzy zaangażowali się w or-
ganizację Dni Gminy Długołę-
ka, a szczególnie Strażakom 
Gminnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Policji, Dyrektorom 
szkół w Szczodrem i Mirkowie 
oraz Kierownikom długołęckich 

przychodni, którzy pełnili dyżur 
medyczny.

 Specjalne podziękowania na-
leżą się też sponsorom imprezy: 
Przedsiębiorstwu Budownictwa 
Ogólnego Dach Bud, firmie Eko-
Trakt, Weibulls Poland z Byko-
wa, Milart, Marczenko, BOSCH 
Układy Hamulcowe, Panu Stani-
sławowi Cyganowi oraz firmom 
Nova Gips, Selgros Cash&Carry 
i Balex Metal Dolny Śląsk.

(Dagmara Szczapińska)
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Weekendowe szaleństwo w SzczodremWeekendowe szaleństwo w Szczodrem ŚŚ
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Występ zespołu „Krywań”

Taneczno - wokalny show grupy „Nana”

Gala „Długołęka - gmina ludzi życzliwych”
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Z ŻYCIA GMINY

h od 7 do 11 maja 
mieszkańcy naszej 
raz kolejny gościły 

ęce delegację nie-
partnerskiej gminy 

oszenie Wójta Gminy 
Agnieszki Łebek do 

przyjechali: 
eters – z-ca 
gminy Velen, 
Schnermann 

rady oraz 
towarzystwa 

go, Werner 
p – członek 
z przedsta-
towarzystwa 

go panowie 
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amie pobytu 
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Podstawowej 
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wizyty był jed-
gości w odby-
ię w Siedlcu 
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ę nasi goście 
ę zwiedzać Wrocław. 

rozpoczęli od spa-
Parku Szczytnickim 

Halę Ludową, per-
Ogród Japoński, któ-
a nich ogromne wra-
ejnym etapem było 
Ostrowa Tumskiego 

i gotyckiej katedry p.w. św. Jana 
Chrzciciela. Dużym przeżyciem 
okazał się wjazd na jedną z wież 
kościoła i widok panoramy mia-
sta z góry. Panowie zgodnie 
przyznali, że Wrocław to mia-
sto, w którym nowoczesność 
miesza się z tradycją i bogatą 

historią trzech narodów: Polski, 
Niemiec i Czech. Niezapomnia-
nym punktem programu była 
wizyta w Muzeum Panoramy 
Racławickiej, przejażdżka 
bryczką po wrocławskim rynku. 

Sobotnie popołudnie de-

legacja spędziła pod opieką 
przedsiębiorców, zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Przedsiębior-
ców Gminy Długołęka.

W niedzielę na zaproszenie 
pani Wójt i Okręgowego Koła 
Hodowców Koni we Wrocła-
wiu delegacja uczestniczyła 

w największej organizowanej na 
terenie naszej gminy imprezie 
końskiej – Święcie Konia w Sie-
dlcu (czytaj artykuł powyżej). 
Z ramienia delegatów, jako 
gość honorowy, w uroczystości 
przecięcia wstęgi i otwarcia 

wystawy wziął udział Werner 
Peters. Po części oficjalnej go-
ście zasiedli na trybunie hono-
rowej, aby oglądać prezentację 
poszczególnych koni. Cała im-
preza zrobiła na nich ogromne 
wrażenie. Panowie nie szczę-
dzili pochwał dla organizatorów 

oraz samych hodow-
ców. Jak sami przyznali 
wszystkie zwierzęta były 
tak piękne i zadbane, 
że trudno było wybrać 
te najpiękniejsze w po-
szczególnych grupach. 
Miłym zaskoczeniem 
i niespodzianką ze 
strony Niemców były 
przywiezione przez 
nich nagrody, którymi 
postanowili wyróżnić 
wykonawców pokazu 
skoków przez przeszko-
dy. Goście nagrodzili też 
wybraną przez siebie 
najpiękniejszą klacz ze 
źrebięciem oraz najlep-
szego ogiera. Wręczając 
nagrody Franz Har-
deweg w imieniu całej 
delegacji oraz członków 
niemieckiego towarzy-
stwa jeździeckiego po-
dziękował za możliwość 
udziału w imprezie, gra-
tulując tak wspaniałych 
i dobrze utrzymanych 

zwierząt, z których, jak powie-
dział, powinniśmy być dumni 
i którymi możemy chwalić się 
w całej Europie. Mamy nadzieję, 
że pierwsze kontakty z gminny-
mi hodowcami koni zaowocują 
w przyszłości nawiązaniem 

bliższej współpracy. 
Przedostatni dzień pobytu 

w gminie Długołęka, mimo 
niesprzyjającej deszczowej po-
gody, również obfitował w wiele 
atrakcji. Po godzinie 10:00 na 
zagranicznych gości czekała 
już w Węgrowie dyrektor tam-
tejszej szkoły podstawowej. 
Goście zwiedzili szkołę i spo-
tkali się ze wszystkimi uczniami 
tej placówki. Przedszkolaki 
chwaliły się swoimi zabawkami 
i wspaniale odśpiewały piosen-
kę. Starsi uczniowie, uczący się 
języka niemieckiego, zapre-
zentowały swoje umiejętności 
językowe w przygotowanych na 
tę okazję występach. Wszystkie 
nagrodzone zostały gromkimi 
oklaskami naszych niemieckich 
przyjaciół. Goście zapoznali się 
również z historią węgrowskiej 
podstawówki oraz spędzili 
miło czas z nauczycielami 
i pracownikami szkoły podczas 
spotkania przy kawie i upieczo-
nym przez rodziców cieście. 
Ważnym punktem pobytu był 
również pamiątkowy wpis do 
kroniki szkolnej. 

Poniedziałkowe popołudnie 

i wieczór to m.in. wizyta w go-
spodarstwie rolnym GER-POL-
AGRAR w Śliwicach i Klubie 
Jeździeckim w Borowej, spo-
tkanie z Radą Gminy Długołęka 
podczas którego goście wrę-
czyli radnym flagę Unii Europej-
skiej oraz na zakończenie dnia 
powrót do Węgrowa i pożegnal-
ne spotkanie.

We wtorek rano, po oficjalnym 
pożegnaniu, pięcioosobowa 
delegacja niemiecka wyjechała 
do Velen.

Jesteśmy przekonani, że 
to kolejne już spotkanie z na-
szym niemieckim partnerem 
przyczyniło się do umocnienia 
więzi pomiędzy naszymi naro-
dami oraz stało się kolejnym 
ogniwem budującym nasze 
partnerstwo. Wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygo-
towanie i uatrakcyjnienie tej 
wizyty serdecznie dziękujemy. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do pracowników szkoły 
w Węgrowie na czele z Panią 
dyrektor oraz do mieszkańców 
tej miejscowości.

(Sławomir Kubiak)

stoiska, piknikowa 
i wiele atrakcji – to 
czekało 9 maja na 

zybyłych do Siedlca 
w tych pięknych 

zna wystawa koni od-
Siedlcu po raz czwar-

wnymi organizatorami 
owe Koło Hodowców 
Wrocławiu, Wójt 
ugołęka, Dyrek-
Rada Rodziców 

Szkół w Siedlcu, 
zenie Obszar 
żonego Rozwoju 
raz sami miesz-

oku na początku 
końskiej stolicy 
bo tak coraz 

azywany jest Sie-
hali najwybitniejsi 
koni z całego kra-
elbiciele końskich 

m inaugura-
wystawy było 

e stajni. Uroczystego 
wstęgi i otwarcia 

dokonali Starosta 
Wrocławskiego 

Wąsik, Wójt Gminy 
– Iwona Agnieszka 

Maria Krzeszowska 
entująca Marszałka 
twa Dolnośląskiego, 

Czujowski – reprezen-
ąd Wojewódzki oraz 

cjalny, członek dele-
ieckiej z partnerskiej 
len Werner Peters. 

wiedzających przyku-
e boksy, które dzięki 

inicjatywie przedstawicieli Te-
renowego Koła i mieszkańców 
Siedlca zbudowano specjalnie 
na tę okoliczność i które od tego 
roku stanowią już własność 
gospodarzy, pozwalając im na 
organizację większej liczby tego 
typu imprez. 

Po zwiedzaniu stajni wszyscy 
przybyli zajęli miejsca na trybu-

nie, by móc podziwiać prezentu-
jące się w kolejnych kategoriach 
konie. Mogliśmy oglądać klacze 
różnych ras ze źrebakami, 
prezentację ogierów oraz być 
świadkami wyboru championa 
wystawy. Sędziowie bacznie 
obserwowali poszczególnych 
kandydatów do zwycięstwa, 
oceniając typ konia, budowę, 
zdrowie i ruch. Zachwyt widzów 
wzbudził widowiskowy pokaz 
sportów konnych. Rozpoczął go 
brawurowy spektakl powożenia 
bryczkami. Podziwiano przejazd 
czterokonnego dyliżansu rodem 

z dzikiego zachodu oraz „koński 
taniec”, czyli dresaż. Na zakoń-
czenie zaprezentowano przygo-
towany przez prof. Langego i B. 
Kuczerawego pokaz skoków, 
który szczególnie spodobał się 
i został nagrodzony przez na-
szych niemieckich gości.

Podczas wystawy świętowano 
też przystąpienie naszego kraju 

do Unii Europejskiej. Były 
europejskie stoiska przygo-
towane przez stowarzyszenie 
Semper Avanti, prezentujące 
kulturę i tradycję krajów 
Europy, rozegrano konkurs 
wiedzy o Unii Europejskiej. 
Można było zobaczyć pro-
gram wokalno – kabaretowy 
przygotowany przez uczniów 
szkoły w Siedlcu czy też 
posłuchać występu zespołu 
„Lejwoda” z Pasikurowic. 
Najmłodsi mogli pojeździć 
na kucach, zakupić 
akcesoria jeździeckie 
i pamiątki z wystawy. 
Na zakończenie imprezy 

organizatorzy zaplanowali 
zabawę taneczną z zespo-
łem M-box. 

Na żywo relację z wysta-
wy pokazywała Telewizja 
Polska oddział we Wro-
cławiu, która obok Gazety 
Wyborczej i Polskiego Radia 
Wrocław sprawowała patro-
nat medialny nad imprezą.

Święto Konia nie było 
jedyną imprezą zorganizo-
waną w Siedlcu w ostatnich 
tygodniach. W ramach ob-
chodów „Dni Gminy Długo-
łęka” w dniach 4-6 czerwca 

ponownie do końskiej stolicy 
powiatu zjechali miłośnicy koni, 
tym razem na Ogólnopolskie Za-
wody w Powożeniu Zaprzęgami 
Jedno- i Parokonnymi. Komisja 
sędziowska w składzie: Stefan 
Kęszycki – przewodniczący, 
Ryszard Szymoniak oraz 
Wojciech Smudziński oceniali 
licznie przybyłe do Siedlca 
zaprzęgi w następujących kon-
kurencjach: Czworobok Ujeż-
dżeniowy, Maraton (Cross) oraz 
w próba zręczności. Wszystkie 
przejazdy były bardzo wido-
wiskowe i wzbudzały podziw 
zgromadzonej publiczności. 
Jak zawsze, podczas zawodów 
nie zabrakło też dodatkowych 
atrakcji w postaci stoisk gastro-
nomicznych, atrakcji dla dzieci 
oraz zabawy tanecznej.

Na łamach naszej gazety 
składamy serdeczne podzięko-

wania wszystkim sponsorom 
tegorocznej wystawy oraz 
ludziom, którzy pomogli w jej 
organizacji. Ogromne podzięko-
wania należą się również panu 
Dariuszowi Śmichurze i jego 
rodzinie za bezinteresowną pra-
cę, trud i zaangażowanie oraz 
wiarę w powodzenie tego wiel-

kiego przedsięwzięcia. Gorąco 
dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom Siedlca, którzy zawsze 
chętnie uczestniczą i pomagają 
we wszystkich odbywających 
się na terenie wsi inicjatywach.

 
(Sławomir Kubiak)

ŚWIĘTO KONIA W SIEDLCUŚWIĘTO KONIA W SIEDLCU

OLEJNA WIZYTA GOŚCI Z VELEN

Wizyta we Wrocławiu

W szkole w Węgrowie
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Oleńka Chmielowska oraz 
Kacper Szponarski to pierw-
si mieszkańcy naszej gminy, 
którzy urodzili się w nowej Unii 
Europejskiej. Ola przyszła na 
świat 1 maja o godzinie 9:25 
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym przy ul. Kamień-
skiego we Wrocławiu, Kacper 
urodził się kilka godzin później 
w szpitalu w Oleśnicy. Maluchy 
od przedstawicieli gminnej 
władzy otrzymały drobne upo-
minki, które osobiście wręczył 
ich rodzicom z-ca wójta An-
drzej Raszowski. Rodzicom, 
którzy są mieszkańcami Tokar 
i Kępy, serdecznie gratulujemy 
i życzymy pociechy z dzieci.

W niedzielę 6 czerwca od-
były się w Chocianowie Dol-
nośląskie Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze, rozgrywane 
wg regulaminu CTIF.

Miło nam jest poinfor-
mować, że Strażacy z OSP 
w Szczodrem zajęli w nich 
zaszczytne III miejsce. Zespół 
wystąpił w składzie Jarosław 
Nowak, Piotr Kamicki, Zbi-
gniew Kamicki, Wojciech 
Reczka, Roman Reczka, Pa-
weł Piłat, Hubert Słowiński, 
Michał Ciosek, Tomasz Kor-
niewicz, Marcin Hoffman. 
Drużynę do zawodów przy-
gotowywali panowie Józef 

Jarosz i Wojciech Reczka.
Drużyna mogła wziąć udział 

w zawodach dzięki wygranej 
w Zawodach Powiatowych, 
które miały miejsce 23 maja br.

Serdecznie gratulujemy 
sukcesów!

W dniu 26.05.2004r. po 
wcześniej przeprowadzonym 
postępowaniu konkursowym 
Rada Nadzorcza ZUK Sp. z o. 
o. w Kiełczowie w głosowaniu 

tajnym wybrała na stanowisko 
Prezesa Zarządu Spółki Pana 
mgr inż. Marka Balińskiego.

Osoba ta będzie kierować w/w 
Spółką gminną (100 % udziałów 

posiada Gmina Długołęka) od 
dnia 1.06.2004 r.

Pan Marek Baliński ma 32 lata, 
jest absolwentem Akademii Rol-
niczej, posiada 5-letnie doświad-

czenie zawodowe w tym 3 lata 
pracował w Zakładzie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Sobótce jako 
Główny Specjalista Utrzymania 
i Eksploatacji Urządzeń Zbioro-
wego Zaopatrzenia w Wodę. 

W kolejnym numerze „Gazety 
Gminy Długołęka” zaprezentuje-
my Państwu bliżej sylwetkę Pana 
Prezesa.

(Mariusz Fedzin)

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
1 - Śliwice 1 - Kamień 1 - Pasikurowice 1 - TSV Węgrów
2 - Borowa 2 - Łozina 2 - Kątna 2 - Długołęka
3 - Godzieszowa 3 - Byków 3 - Mirków 3 - Oleśniczka

4 - Kiełczów

Turniej piłki nożnej chłop-
ców rocznik 1991 i młodsi

Zespół Obsługi Ekonomicz-
no-Administracyjnej Jednostek 
Oświatowych w Długołęce oraz 
Klub Sportowy „Iskra” w Pasi-
kurowicach organizują w dniu 
2.07.2004 r. o godz. 16.00 w Pa-
sikurowicach turniej piłki nożnej 
drużyn sześcioosobowych dla 
rocznika 1991 i młodszych.

Zgłoszenia do udziału w tur-
nieju (maksymalnie 12 zawod-
ników) należy nadsyłać do dnia 
25.06.2004 r. na adres:

ZOE-AJO Długołęka
ul. Szkolna 40
55-095 Mirków
lub telefonicznie: 315-21-67.
Zgłoszona drużyna musi po-

dać opiekuna (nauczyciel, trener, 
rodzic).

Turniej piłki nożnej chłop-
ców rocznik 1988 i młodsi

Zespół Obsługi Ekonomicz-
no-Administracyjnej Jednostek 
Oświatowych w Długołęce oraz 
Klub Sportowy „Tęcza” w Rakowie 
organizują w dniu 21.08.2004 r. 
o godz. 11.00 w Rakowie turniej 
piłki nożnej dla rocznika 1988 
i młodszych.

Zgłoszenia do udziału w tur-
nieju (maksymalnie 8 zawodni-
ków) należy nadsyłać do dnia 
13.08.2004 r. na adres:

ZOE-AJO Długołęka
ul. Szkolna 40
55-095 Mirków
lub telefonicznie: 315-21-67.
Zgłoszona drużyna musi po-

dać opiekuna (nauczyciel, trener, 
rodzic).

(na podstawie informacji uzyska-
nych od Mariana Pyzałki
– Dagmara Szczapińska)
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EKSPRESS SPORTOWY
ELIMINACJE DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 20.05.2004 r. odbyło się losowanie grup Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Długołęka.

Eliminacje odbędą się 27.06.2004 r. w czterech grupach.
Gospodarze grup wymienieni są na pierwszych miejscach.
Początek wszystkich meczy - godz. 14.00.

Kolejność rozgrywania meczy:
w grupach z trzema drużynami:
1 – 2, 2 – 3, 1 – 3; czas gry 2 x 25 min.
w grupie z czterema drużynami:
1 – 2, 3 – 4, 1 – 3, 2 – 4, 1 – 4, 2 – 3; czas gry 2 x 20 min.
Do turnieju finałowego awansują mistrzowie grup.
Turniej finałowy odbędzie się 4.07. 2004 r. o godzinie 14.00. Miej-

sce zostanie ustalone po zakończeniu gry w grupach.
Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

(Na podstawie informacji uzyskanych od Mariana Pyzałki – Dagmara 
Szczapińska)

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

WYNIKI WYBORÓW NA POSŁÓW 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

W GMINIE DŁUGOŁĘKA
W dniu 13czerwca br. odbyły się ogólnokrajowe wybory 

przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Na terenie Gminy 
Długołęka głosowanie odbyło się  w 13 lokalach wyborczych. 
Podział oddanych głosów przez mieszkańców naszej Gminy na 
poszczególne komitety wyborcze przedstawiał się następująco: 
1. Komitet Wyborczy PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 674 

głosów,
2. Komitet Wyborczy LIGA POLSKICH RODZIN – 454 głosów,
3. Komitet Wyborczy SAMOOBRONA RP – 393 głosów,
4. Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 182 gło-

sów
5. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  – 174 głosów,
6. Komitet Wyborczy UNII POLITYKI REALNEJ – 129 głosów
7. Komitet Wyborczy UNII WOLNOŚCI – 124 głosów
8. Komitet Wyborczy WYBORCÓW SOCJALDEMOKRACJI POL-

SKIEJ – 100 głosów
9. Komitet Wyborczy PSL – 66 głosów
10. Komitet Wyborczy INICJATYWA DLA POLSKI – 50 głosów

Pozostałe komitety wyborcze uzyskały poparcie nie przekra-
czające 30 głosów.

NOMINACJA DO 
DOLNOŚLĄSKIEGO 
KLUCZA SUKCESU
Gmina Długołęka po raz trzeci z rzędu  została nominowana 

w VIII edycji wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kate-
gorii: NAJBARDZIEJ GOSPODARNEJ  GMINY WIEJSKIEJ. 

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się 19 czerwca 2004 r. 
w Sali Książęcej Zespołu Obiektów Pocysterskich w Lubiążu. 

Sama nominacja w tej kategorii jest dla naszej Gminy szczegól-
nym wyróżnieniem. Byłaby ona niemożliwa do osiągnięcia bez 
zaangażowania władz Gminy i mieszkańców w zapewnienie jej 
dynamicznego  rozwoju gospodarczego. Mamy nadzieję, że tym 
razem Długołęka zostanie uhonorowana Dolnośląskim Kluczem 
Sukcesu. Licząc na Państwa wsparcie z niecierpliwością oczekuje-
my uroczystości wręczenia wyróżnień.

(Mariusz Fedzim)

Dzielni Strażacy!Dzielni Strażacy!

NOWY PREZES ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o. o. z siedzibą w Kiełczowie 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


