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Wybory do Parlamentu Europejskiego
13 czerwca 2004 roku !!!

Rok temu, tu¿ przed referendum akcesyjnym, Jan Pawe³ II w przemówieniu wyg³aszanym do polskich pielgrzymów stwierdzi³,
¿e �wej�cie w struktury Unii Europejskiej jest dla naszego Narodu i bratnich narodów s³owiañskich wyrazem dziejowej sprawiedliwo�ci�.

Dzisiaj mo¿emy stwierdziæ, ¿e ta sprawiedliwo�æ, za wol¹ Polaków, zi�ci³a siê. Polska jest w Unii Europejskiej.
Nasze cz³onkostwo oznacza nowe sytuacje, zwi¹zane chocia¿by z procedur¹ otrzymania przez rolników dop³at obszarowych,

które czyni¹ nas pe³noprawnymi podmiotami wielkiego mechanizmu, jakim jest Unia Europejska.
13 czerwca wszyscy bêdziemy mieli szansê skorzystania z nowego prawa � prawa wyboru przedstawiciela naszego regionu

do Parlamentu Europejskiego.
Skorzystajmy z tej mo¿liwo�ci, nie unikajmy odpowiedzialno�ci.

POWIAT �RUSZY£� DO SKULSKA

Od piêciu lat gminy powiatu koniñskiego inte-
gruj¹ siê w trakcie cyklicznie organizowanego Wiel-
kiego Ruszenia Powiatu. Gospodarzem tegorocznej
imprezy, przebiegaj¹cej pod has³em �Biesiada Euro-
pejska�, by³ samorz¹d Skulska.

8 maja na pla¿y w Skulsku mo¿na by³o odwie-
dziæ stoiska przygotowane przez 10 gmin, na któ-
rych prezentowano zarówno osi¹gniêcia mieszkañ-
ców, jak i lokalne specja³y. W konkursie na najcie-
kawsz¹ prezentacjê wszystkie gminy otrzyma³y rów-
norzêdn¹ nagrodê. Komisja postanowi³a jednak
szczególnie wyró¿niæ prezentacjê gminy Rzgów za
koloryt i bogactwo ekspozycji, w tym równie¿ walory
muzyczne.

Gminy przedstawi³y dorobek artystyczny tak¿e
na scenie, gdzie swoje umiejêtno�ci zaprezentowa³y
zespo³y wokalne, kabaretowe i taneczne. Na zdjêciu
Orkiestra Dêta ze Skulska.

Smalec z w¹tróbk¹, pyrczok, ¿eberka wmiodzie,
wêdliny w³asnego wyrobu, nale�niki. Te i inne spe-
cja³y wziê³y udzia³ w konkursie na najciekawsz¹ po-
trawê regionaln¹. G³ówn¹ nagrodê � telewizor ufun-
dowany przez sponsora firmê Domator Avans � zdo-
by³a pani Marianna Ko³odziejczak z Bobrowa, gm.
Golina za ser ¿ó³ty.

Mimo wietrznej i ch³odnej pogody humory
wszystkim dopisywa³y. Organizatorzy zapewnili wiele
atrakcji, m.in.: dla najm³odszych przeja¿d¿ki na ku-
cykach.

Du¿o emocji wywo³a³y konkurencje sportowe
przygotowane zarówno dla mieszkañców, jak i sa-
morz¹dowców. Imprezie towarzyszy³ równie¿ rajd
rowerowy, w którym uczestniczyli tak¿e niemieccy
rowerzy�ci. A wieczorem, wszyscy bawili siê wraz
z gwiazd¹ wieczoru - Trzecim Oddechem Kaczuchy.

Ewelina Rape³a
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Go�æ KurieraGo�æ KurieraGo�æ KurieraGo�æ KurieraGo�æ Kuriera

Zgodnie z wcze�niejsz¹ zapowiedzi¹ ponow-
nie go�cimy na ³amach �Kuriera� wicestarostê ko-
niñskiego Stanis³awa Bielika. Zapraszam Pañstwa
na drug¹ czê�æ rozmowy po�wiêcon¹ zagadnie-
niu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1. Projekt �Planu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich� zawiera siê w 9 dzia³aniach. Czy
móg³by Pan Starosta pokrótce omówiæ te
dzia³ania oraz wynikaj¹ce z ich realizacji
(potencjalne) korzy�ci dla powiatu koniñ-
skiego?

Wicestaarosta Koniñ�ki
Stanis³aw Bielik:
Na realizacjê 9 dzia³añ PROW przewidziane

zosta³y �rodki finansowe w wysoko�ci ok. 3563
mln. EURO, z czego �rodki z funduszy unijnych
winny wynie�æ ok. 2866 mln. EURO, a �rodki kra-
jowe- ok. 697 mln. EURO.

Pierwsze dzia³anie planu dotyczy rent
strukturalnych. Celem wprowadzenia rent struk-
turalnych jest zapewnienie wystarczaj¹cego �ró-
d³a dochodu rolnikom, którzy w wieku przedeme-
rytalnym zdecyduj¹ siê przekazaæ gospodarstwo
swojemu nastêpcy (b¹d� innym rolnikom ), i tym
samym przyspieszyæ przekazywanie gospodarstw
rolnych m³odym mieszkañcom wsi. Podstawowa
wysoko�æ renty stanowiæ ma 210% warto�ci naj-
ni¿szej emerytury a jej kwotamaksymalna wynie�æ
mo¿e 440% tej warto�ci. Skoro wiêc, od 1 marca
br. najni¿sza emerytura wyp³acana bêdzie w wy-
soko�ci 562,28 z³., to warto�æ renty strukturalnej
winna siê kszta³towaæ w granicach 1181,42 -
2475,35 z³.

Dowyst¹pienia zwnioskiem o przyznanie ren-
ty uprawniony bêdzie rolnik, który ukoñczy³ 55 lat
a do ukoñczeniawieku emerytalnego pozosta³omu
nie mniej ni¿ 6 miesiêcy. Ubiegaj¹cy siê o rentê,
musi prowadziæ dzia³alno�æ rolnicz¹ na w³asny
rachunek od conajmniej 10 lat oraz podlegaæubez-
pieczeniu w KRUS przez co najmniej 5 lat, tak¿e w
dniu z³o¿enia wniosku.

Dzia³anie drugie, to wspieranie gospo-
darstw niskotowarowych. Jego celem jest popra-
wa dochodowo�ci gospodarstw o niskim potencjale
ekonomicznym i tym samym zwiêkszenie ich kon-
kurencyjno�ci wobec gospodarstw unijnych. Po-
tencja³ ten okre�la siê tzw. wska�nikiem ESU - jest
to wielko�æ ekonomiczna wyliczona wg specjalne-
go programu, okre�laj¹ca ¿ywotno�æ ekonomiczn¹
gospodarstwa. Ka¿de gospodarstwo poni¿ej 4 ESU
bêdzie uprawnione do skorzystania z pomocy w
tym dzia³aniu. Pomoc w ramach tego dzia³ania
przyznawana bêdzie przede wszystkim na cele in-
westycyjne, dziêki którym gospodarstwo uzyska
mo¿liwo�æ zwiêkszenia produkcji rynkowej i do-
chodów. Ubiegaj¹cy siê o pomoc rolnik musi z³o-
¿yæ wniosek z do³¹czonym 5- letnim planem roz-
woju gospodarstwa zawieraj¹cym opis planowa-

Wicestarosta
Koniñski
Stanis³aw
Bielik

nych inwestycji i przedsiêwziêæ wraz z wykaza-
niem przysz³ego osi¹gniêcia i okre�leniem celów po-
�rednich. Wsparcie finansowe, w postaci premii,
wyniesie rocznie 1250 EURO na gospodarstwo.
Premia mo¿e byæ wyp³acana przez okres 5 kolej-
nych lat, ale po up³ywie 3 roku, rolnik musi wyka-
zaæ osi¹gniêcie celów po�rednich okre�lonych w
planie rozwoju. Je�li rolnik nie dope³ni tego obo-
wi¹zku, nie otrzyma premii przez nastêpne 2 lata.

Trzecie dzia³anie po�wiêcone jest wspie-
raniu dzia³alno�ci rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW). �rodki finansowe przeznaczone na reali-
zacjê tego dzia³ania, maj¹ na celu zapewnienie
ci¹g³o�ci rolniczego u¿ytkowania ziemi na tere-
nach, na których produkcja rolna jest utrudniona
ze wzglêdu na mniej korzystne warunki natural-
ne w porównaniu z gospodarstwami po³o¿onymi
poza strefami ONW. Strefy ONW zosta³y okre�lone
przez Instytut Uprawy, Nasiennictwa i Gleboznaw-
stwa w Pu³awach. Na terenie naszego powiatu, w
strefie I � w której dop³ata wyrównawcza do 1 ha
u¿ytków rolnych wyniesie 38,00 EURO- znalaz³y
siê gminy: Golina, Rzgów, Rychwa³, Skulsk, Som-
polno i Wierzbinek oraz nastêpuj¹ce so³ectwa: z
Gminy Kazimierz Biskupi: Daninów, Dobroso³o-
wo, Kamienica i Tokarki i z Gminy Wilczyn: O�ci-
s³owo i Zygmuntowo. Stref¹ II, w której dop³ata wy-
równawcza wyniesie 56 EURO- objête zosta³y gmi-
ny: Grodziec, Kramsk, Krzymów i StareMiasto oraz
so³ectwa: z Gminy Kazimierz Biskupi: Radwaniec,
Wieruszew, W³adzimirów, z Gminy Kleczew: Ada-
mowo, Genowefa i Trêby oraz z Gminy Wilczyn:
Cegielnia i �wiêtne.

Dzia³anie czwarte, to wspieranie przed-
siêwziêæ rolno�rodowiskowych i dobrosta-
nu zwierz¹t. Dzia³anie to s³u¿yæ ma promocji
produkcji rolnej w sposób zgodny z wymogami:
ochrony �rodowiska, ochrony i kszta³towania kra-
jobrazu, ochrony zagro¿onych wyginiêciem ga-
tunków dzikiej flory i fauny, ochrony gleb i wód
oraz zachowania rodzimych ras zwierz¹t gospo-
darskich . Dzia³anie to, jednak bêdzie mia³o bar-
dzo ograniczony zasiêg zastosowania, co ozna-
cza ¿e na 7 pakietów rolno�rodowiskowych, (na
realizacjê których przyznawane bêdzie wsparcie)
na terenie ca³ego kraju bêd¹ wdra¿ane tylko 2
pakiety i to w ograniczonym zakresie. Natomiast
pozosta³e pakiety dostêpne bêd¹ w tzw. strefach
priorytetowych. W naszym powiecie wyznaczono
dwie strefy: I-sza strefa - �Doliny Warty� obejmu-
je gminy: Golina, Krzymów i Rzgów, II �ga � na-
zwana �Ochron¹ walorów przyrodniczych� obej-
mie gminê Skulsk i Wilczyn.

�Zalesianie gruntów rolnych�, to dzia³a-
nie 5.Wyj¹tkowo�æ tego dzia³ania polega na tym,
¿e stanowi ono (jak gdyby) kontynuacjê ustawy o
zalesianiu gruntów rolnych, która po zaledwie 2-
letnim okresie stosowania, w tym roku przesta³a
obowi¹zywaæ. Pomoc finansowa udzielana w ra-
mach tego dzia³ania na zalesianie u¿ytków rol-
nych o niskiej przydatno�ci dla rolnictwa, ma za-
pewniæ zarównowzrost lesisto�ci kraju, jak i �rodki
dla rolnika na wykonanie zalesienia, pielêgnacjê
lasu oraz rekompensatê za utracony dochód w
wyniku wy³¹czenia gruntów spod upraw. Pomoc
na zalesienia winna wynosiæ 4300 - 5000 z³/ha,
premia pielêgnacyjna - 420-700 z³/ha i premia
zalesieniowa, wyp³acana przez okres 20 lat � rocz-
nie- 1400z³/ ha przy dochodach rolnika co naj-
mniej 20% z gospodarstwa lub 360 z³/ha dla w³a-
�ciciela gruntu, który osi¹ga ponad 80% docho-
dów z dzia³alno�ci pozarolniczej.

Dzia³anie szóste to dostosowanie gospo-
darstw rolnych do standardów Unii Europej-
skiej. Jego celem jest poprawa warunków produk-
cji rolnej i u³atwienie dostosowania gospodarstw
do standardów ochrony �rodowiska, zdrowia pu-
blicznego, zdrowia zwierz¹t (tzw. dobrostanu
zwierz¹t). W dzia³aniu tymwyró¿nia siê tzw. trzy
schematy:
- Schemat 1 � dostosowanie gospodarstw spe-

cjalizuj¹cych siê w produkcji mleka. Produ-
cenci mleka mog¹ uzyskaæ pomoc finansow¹
na inwestycje zwi¹zane z modernizacj¹ sta-
nowisk udojowych i pomieszczeñ gdzie jest
przechowywane mleko, kanalizacj¹, wenty-
lacj¹ i o�wietleniem, doprowadzeniem wody
do pojenia zwierz¹t w pomieszczeniach lub
na pastwiskach, zakup dojarek, hal udojo-
wych oraz sch³adzarek mleka. Wysoko�æ po-
mocy wynosiæ bêdzie w pierwszym roku 200
EURO/DJP (du¿a jednostka paszowa), w dru-
gim roku 50 EURO/DJP i 25 EURO/DJP w roku
trzecim. Ogó³em, pomoc ta dla jednego rolni-
ka nie mo¿e przekroczyæ 80 000 PLN;

- Schemat 2 � dostosowanie gospodarstw spe-
cjalizuj¹cych siê w produkcji jaj konsump-
cyjnych. Pomoc finansowa bêdzie przys³ugi-
wa³a hodowcy na zakup klatek wraz z wypo-
sa¿eniem dla kur nie�nych. Wielko�æ pomo-
cy kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co: 150
EURO/150 stanowisk w pierwszym roku oraz
50 EURO i 25 EURO w drugim i trzecim roku.
Ca³kowita sumawsparcia dla jednego hodow-
cy nie mo¿e tutaj przekroczyæ 150 000 PLN.

- Schemat 3 � dostosowanie gospodarstw pod
wzglêdemwyposa¿eniawp³yty gnojowe i zbior-
niki na gnojowicê. Dotacjê bêdzie mo¿na
otrzymaæ na budowê, rozbudowê i moderni-
zacjê p³yt gnojowych oraz zbiorników na gno-
jownicê wraz z wyposa¿eniem. Wysoko�æ po-
mocy finansowej wynosiæ bêdzie w pierwszym
roku 200 EURO/DJP, w drugim i trzecim roku
� 50 i 25 EURO/DJP. Ca³kowita suma wspar-
cia nie mo¿e przekroczyæ 80 000 PLN dla jed-
nego rolnika.
Dzia³anie siódme dotyczy grup produ-

centów rolnych i bêdzie udzielane na zak³a-
danie i administracyjne koszty dzia³ania
grup producentów we wszystkich sektorach
rolnictwa, ogrodnictwa, szkó³karstwa, ho-
dowli ryb, grzybów jadalnych, itp. Wsparcie
finansowe ( przyznane na okres pierwszych 5 lat
istnienia grupy ) bêdzie udzielane na podstawie
rocznej sprzedanej produkcji brutto i w zale¿no-
�ci od roku dzia³ania grupy, mo¿e wynie�æ odmax
100 000 EURO w pierwszym roku do 50 000 EURO
wpi¹tymroku.Grupa taka,abyuzyskaæpomocmusi
spe³niaæ wiele warunków formalnych a przede
wszystkim byæ formalnie uznana przez wojewodê.

Omawianie dzia³ania ósmego pominie-
my, poniewa¿ nie dotyczy ono bezpo�rednio
rolników. Dzia³anie to, jest dodatkowym instru-
mentem wsparcia finansowego, na tzw. pomoc
techniczn¹ dla wszystkich instytucji, które bez-
po�rednio zaanga¿owane bêd¹ w proces realiza-
cji PROW. W³a�ciwe przygotowanie tych instytu-
cji do wdra¿ania Planu zapewniæ ma sprawn¹,
skuteczn¹ i zgodn¹ z prawem wspólnotowym jego
realizacjê, umo¿liwiaj¹c¹ efektywne wykorzysta-
nie �rodków.

dokoñczenie na str. 3
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Szanowni Pañstwo!
Polska jest pe³noprawnym cz³onkiem Unii Eu-

ropejskiej. Cz³onkostwo w UE stawia przed Polsk¹
wiele wyzwañ, w szczególno�ci przed polskimi
rolnikami. Wyzwania te zwi¹zane s¹ przede wszyst-
kim z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych
przeznaczonych dla rolników indywidualnych.

Wype³nianie wniosków o dop³aty bezpo�red-
nie, renty strukturalne, inwestycje w gospodar-
stwach rolnych, u³atwienie startu m³odym rolni-
kom, wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
programy rolno�rodowiskowe, dodatkowe dop³aty
do obszarów o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW), to tylko niektóre dzia³ania
w ramach Funduszy Strukturalnych �Plan Rozwo-
ju ObszarówWiejskich� (PROW) i �Sektorowy Pro-
gram Operacyjny� (SOP), z których bêd¹ mogli
korzystaæ polscy rolnicy.

Opis dzia³añ �Sektorowego Programu
Operacyjnego. Restrukturyzacja i Moderniza-
cja Sektora ¯ywno�ciowego oraz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich�.
1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
W ramach niniejszego dzia³ania wspierane bêd¹ pro-
jekty inwestycyjne zwi¹zane z modernizacj¹ gospo-
darstw rolnych, prowadz¹ce do ich dostosowania do
warunków funkcjonowania na jednolitym rynku.
Zakres pomocy
Pomoc¹ finansow¹ mog¹ zostaæ objête koszty:
- budowa budynków gospodarczych, ich mo-

dernizacji lub przebudowy prowadz¹cej do
poprawy funkcjonalno�ci,

- zakupu lub instalacji maszyn oraz urz¹dzeñ
lub narzêdzi do produkcji rolniczej, przecho-
walnictwa, magazynowania, przygotowania
produktów rolnych do sprzeda¿y,

Sektorowy Program Operacyjny (SOP)
- zakup gruntów rolnych,
- zakup budynków inwentarskich lub gospodar-

czych, zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, o ile
zakup ten stanowi czê�æ planowanej inwesty-
cji i jest �ci�le zwi¹zany z jej celami,

- zak³adanie sadów lub plantacji wieloletnich,
- wyposa¿enie pastwisk,
- zakup stada podstawowego zwierz¹t hodow-

lanych, odpowiadaj¹cych definicji okre�lo-
nej w Uzupe³nieniu Programu,

- budowy, zakupu i instalacji urz¹dzeñ do na-
wadniania upraw,

- inwestycji s³u¿¹cych do nawadniania upraw,
- inwestycji s³u¿¹cych ochronie �rodowiska,

poprawie warunków dobrostanu zwierz¹t i
podniesieniu standardów higienicznych pro-
dukcji rolnej,

- koszty ogólne � planowania wstêpnego,
w tym przygotowania dokumentacji technicz-
nej i ekonomicznej przedsiêwziêcia.

Typ i wysoko�æ pomocy
Pomoc finansowa polega na refinansowaniu czê-
�ci poniesionych kosztów projektu. Poziom po-
mocy finansowej wynosi maksymalnie:
· 50% kosztów kwalifikowanych, lub
· 60 % kosztów kwalifikowanych, je�li gospo-

darstwo po³o¿one jest na terenach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania, lub

· 55% kosztów kwalifikowanych, je�li odbiorc¹
pomocy jest m³ody rolnik (*) lub

· 65% kosztów kwalifikowanych, je�li gospo-
darstwo po³o¿one jest na terenach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania i od-
biorc¹ pomocy jest m³ody rolnik (*).
(*)Wramachdzia³aniazam³odegorolnikauznajesiê
osobê fizyczn¹, która spe³nia nastêpuj¹cewarunki:

· rozpoczê³a po raz pierwszy samodzielne pro-
wadzenie gospodarstwa rolnego w okresie

ostatnich piêciu lat poprzedzaj¹cych przyzna-
nie pomocy w ramach niniejszego dzia³ania,

· w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczê³a
samodzielne prowadzenie gospodarstwa nie
przekroczy³a wieku 40 lat.

2. U³atwienie startu m³odym rolnikom
Pomoc finansowa, w postaci premii, wyp³acana
bêdzie m³odym rolnikom, którzy rozpoczynaj¹
samodzielnie prowadzenie gospodarstwa. Wspar-
cie udzielane w ramach dzia³ania przyspieszy pro-
ces wymiany pokoleñ w rolnictwie poprzez za-
pewnienie �rodków finansowych, u³atwiaj¹cych
m³odym rolnikom rozpoczêcie prowadzenia dzia-
³alno�ci rolnej oraz umo¿liwiaj¹cych podejmowa-
nie modernizacji przejmowanych gospodarstw. W
efekcie przyczyni siê do poprawy kondycji eko-
nomicznej tych gospodarstw zw³aszcza poprzez
dostosowania produkcji do wymogów rynku,
poprawê jej jako�ci oraz stosowanie technologii
efektywnych pod wzglêdem ekonomicznym.
Wysoko�æ pomocy.
Pomoc udzielana bêdzie w formie premii,
w wysoko�ci 50.000 z³ i bêdzie uwarunkowana
spe³nieniem nastêpuj¹cych warunków:
· wiek rolnika do 40 lat i termin rozpoczêcia

prowadzenia gospodarstwa nie wiêcej ni¿ 12
miesiêcy przed chwil¹ przyznania pomocy,

· posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodo-
wych, opartych na wykszta³ceniu lub do�wiad-
czeniu nabytym w trakcie pracy w rolnictwie
lub uzupe³nienie wykszta³cenia w ci¹gu 3 lat,

· minimalne standardy w zakresie �rodowiska,
higieny, dobrostanu zwierz¹t,

· ¿ywotno�ci ekonomicznej gospodarstwa.
3. Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej
i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia
ró¿norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych
�róde³ dochodów.

Wspierane bêd¹ projekty zwi¹zane z reali-
zacj¹ inwestycji s³u¿¹cych podjêciu przez: rolni-
ków i domowników, a tak¿e osoby prawne, do-
datkowej dzia³alno�ci zbli¿onej do rolnictwa.

dokoñczenie na str. 4
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Dzia³anie dziewi¹te to tzw. uzupe³nie-
nia p³atno�ci obszarowych. Wiadomo ju¿, ¿e
w Polsce bêd¹ obowi¹zywaæ tzw. jednolite p³at-
no�ci obszarowe, które realizowane w latach
2004 � 2006, wynios¹: w 2004r. - 25% poziomu
p³atno�ci w Unii; 30% w 2005 r. i 35% w 2006 r.
P³atno�ci uzupe³niaj¹ce zosta³y wynegocjowane
(g³ównie dziêki ówczesnemu wicepremierowi i
ministrowi rolnictwa Jaros³awowi Kalinowskie-
mu) w koñcowej fazie negocjacji w Brukseli w
2002 roku. P³atno�ci te sfinansowane zostan¹
ze �rodków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i wynios¹: 25% w 2004 r, 20% w 2005r., i 15%
w roku 2006. Dziêki temu, poziom dop³at bez-
po�rednich (uzupe³niony dodatkowo z bud¿etu
pañstwa) osi¹gnie 55%, 60% i 65% poziomu
wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej.

2. Jak przedstawia siê szczegó³owa struktu-
ra �rodków na poszczególne dzia³ania w
ramach PROW?

S.B.
Jak ju¿ powiedzia³em wcze�niej, w latach 2004-
2006 (a wiêc w okresie dzia³ania Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich) na jego realizacjê winno
zostaæ wyasygnowane 3563 mln EURO, z czego
�rodki unijne wynios¹ 2866,4 mln EURO, tj. 80%,
a �rodki krajowe 696,6 mln EURO, tj. 20% ca³ej
kwoty.

Analizuj¹c strukturê podzia³u �rodków na
poszczególne dzia³ania okazuje siê, ¿e najwiêcej
�rodków, bo 1098 mln EURO, tj. 30,8% z ca³o�ci
programu, zosta³o przeznaczone na dzia³anie 3,
tj. na wspieranie dzia³alno�ci rolniczej na tere-
nach zaliczonych do ONW, nastêpnie: na dzia-

³anie 9, czyli uzupe³nienie dop³at bezpo�rednich
- 705,3 mln EURO, tj. 19,8% i dzia³anie 1, tj.
renty strukturalne - kwotê 640,5 mln EURO, tj.
18,0%. Kolejne miejsca w strukturze podzia³u za-
jê³y dzia³ania 2 i 4, tj. wspieranie gospodarstw
niskotowarowych i program rolno-�rodowiskowy.

Taka struktura �rodków podyktowana jest
wsparciem gospodarstw najs³abszych i ma na celu
jak najszybsze ekonomiczne ich umocnienie.
Trzeba jednak wyra�nie zaakcentowaæ, ¿e �rod-
ki te maj¹ tylko pomóc gospodarstwom siê rozwi-
jaæ. Aby gospodarstwo mog³o osi¹gn¹æ odpowied-
nio wysoki poziom techniczny, technologiczny,
organizacyjny a przede wszystkim ekonomiczny,
niezbêdny bêdzie wysi³ek rolnika, jego przedsiê-
biorczo�æ, inwencja i prawid³owe ukierunkowa-
nie gospodarstwa.

za rozmowê dziêkuje Marta J. Naumiuk
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Ilo�æ wniosków
Dzia³anie 1 Poprawa przetwórstwa i marketingu

artyku³ów rolnych i rybnych w tym: 8
Schemat 1.1 Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy
marketingu artyku³ów pochodzenia zwierzêcego, w tym:
1.1.a sektor mleczarski 3
1.1.b sektor miêsny 3
1.1.c sektor rybny -
Schemat 1.2 Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa
i poprawy marketingu owoców i warzyw 2

Dzia³anie 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w tym: 95
2.1 Restrukturyzacja produkcji mleka 7
2.2 Modernizacja gospodarstw specjalizuj¹cych siê
w produkcji zwierzêcej 1
2.3 Zwiêkszenie ró¿norodno�ci produkcji
gospodarstw rolnych 87

Dzia³anie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 76
3.1 Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodê wraz
z uzdatnianiem 15
3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie �cieków komunalnych 22
3.3 Gospodarka odpadami sta³ymi -
3.4 Drogi gminne i Powiatowe na obszarach wiejskich 39
3.5 Zaopatrzenie w energiê -

Dzia³anie 4 Ró¿nicowanie dzia³alno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich 62
4.1 Tworzenie �róde³ dodatkowego dochodu
w gospodarstwach rolnych 13
4.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich 43
4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich 6

Razem 241

Do dnia 18.05.2004r zosta³o z³o¿ony 10.771 wniosków o wpis do ewidencji producentów
oraz 1915 wniosków o przyznanie p³atno�ci bezpo�rednich do gruntów rolnych.

Informacja Wielkopolskiego Oddzia³u Regionalnego ARiMR w Poznaniu.

REALIZACJA PROGRAMU SAPARD
W POWIECIE KONIÑSKIM

dokoñczenie ze str. 3

Podjêcie lub rozwój dodatkowej dzia³alno�ci,
wykorzystuj¹cej istniej¹ce zasoby gospodarstwa i
regionu oraz uwzglêdniaj¹cej potrzeby rynku,
stwarzaæ bêd¹ warunki do rozwoju wielofunkcyj-
nych i trwa³ych ekonomicznie gospodarstw.
Niniejsze dzia³anie bêdzie:
· sprzyjaæ tworzeniu alternatywnych �róde³

dochodów,
· promowaæ pozytywny wizerunek wsi i rol-

nictwa w spo³eczeñstwie,
· sprzyjaæ zachowaniu zasobów przyrodniczych

obszarów wiejskich,
· u³atwiæ dostêp rolników oraz pozosta³ych

mieszkañców wsi do us³ug,
· przyczyniaæ siê do zwiêkszenia op³acalno�ci

produkcji i us³ug w gospodarstwie.
Zakres pomocy
W ramach dzia³ania mog¹ byæ wspierane projek-
ty w zakresie:
· agroturystyki,
· us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem,
· us³ug na rzecz rolnictwa i gospodarki le�nej

(w tym: dzia³alno�æ us³ugowa zwi¹zana
z uprawami rolnymi, chowem i hodowl¹ zwie-
rz¹t, ³¹cznie z dzia³alno�ci¹ weterynaryjn¹ oraz
wynajem, instalacj¹, napraw¹ i konserwacj¹
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych i le�nych),

· prowadzenienama³¹ skalêprzetwórstwaproduk-
tów rolnych oraz jadalnych produktów le�nych,

· sprzeda¿y bezpo�redniej produktów pochodz¹-
cych w wiêkszo�ci z w³asnego gospodarstwa,

· dzia³alno�ci zwi¹zanej z wytwarzaniem ma-
teria³ów energetycznych z biomasy,

· rzemios³a i rêkodzielnictwa,
· drobnych us³ug na rzecz mieszkañców ob-

szarów wiejskich.
Pomoc finansow¹ mog¹ zostaæ objête koszty:
· rozbudowy, przebudowy, budowy lub ada-

ptacji obiektów budowlanych,
· zakup i instalacji wyposa¿enia, zakupumaszyn,

urz¹dzeñ i sprzêtu w tym oprogramowania,
· zakup �rodków transportu (z wy³¹czeniem za-

kupu samochodówosobowychprzeznaczonych
do przewozumniej ni¿ 8 osóbwraz z kierowc¹),

· zakup zwierz¹t s³u¿¹cych rozwojowi funkcji
rekreacyjnych gospodarstwa,

· zagospodarowanie terenu,
· robót budowlanych, transportu, materia³ów

i wyposa¿enia,
· koszty ogólne: planowania wstêpnego, w tym

przygotowania dokumentacji technicznej
i ekonomicznej projektu.

Kryteria dostêpu
Pomoc mo¿e byæ przyznana podmiotom na

realizacjê projektów uzasadnionych pod wzglê-
dem ekonomicznym.

Wspierane bêd¹ projekty realizowane w gmi-
nach wiejskich lub miejsko � wiejskich w miej-
scowo�ciach licz¹cych do 5 tys. mieszkañców.
Szczegó³owe kryteria dostêpu zostan¹ okre�lone
w uzupe³nieniu programu w oparciu o specyfikê
gminy (dochód podatkowy, bezrobocie) i gospo-

darstwa, którego dotyczy planowany projekt.
Wysoko�æ pomocy
Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosz-
tów kwalifikowanych projektu.

4. Rozwój i ulepszanie infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zanej z rolnictwem
W ramach dzia³ania wspierane bêd¹ ma³e projek-
ty maj¹ce na celu polepszenie dostêpu rolników
(osób fizycznych i prawnych) � do infrastruktury
technicznej.
Dzia³anie to przyczyni siê do:
· poprawy lub umo¿liwianie dostêpu rolnikom

do infrastruktury technicznej,
· ochrony i poprawy stanu �rodowiska natu-

ralnego,
· poprawy warunków sanitarno � higienicznych

na obszarach wiejskich,
· wzrost dochodu rolniczego,
· poprawy organizacji produkcji rolniczej,
· poprawy dostêpu do informacji poprzez In-

ternet.

Informujemy !!!!
Biuro Powiatowe ARIMR w Koninie, ul. Hurtowa 1, 62-510 Konin, do dnia 15 czerwca 2004r. przyjmowaæ bêdzie wnioski w dni

robocze godz. 600-2200, w soboty i niedziele (5, 6 oraz 12 i 13 czerwca) w godz. godz. 800-1600. 14 i 15 czerwca Biuro Powiatowe bêdzie
przyjmowa³o wnioski do �ostatniego interesanta�.
Ponadto, od 24 maja do 15 czerwca wnioski przyjmowane bêd¹ we wszystkich Urzêdach Miast i Gmin/Gmin w dniach i godzinach

otwarcia urzêdów.
Aleksander Ko�miñski

Biuro Powiatowe ARIMR

Zakres pomocy
Pomoc¹ finansow¹ mog¹ zostaæ objête koszty:
· budowy lub modernizacji dróg wewnêtrz-

nych, nie zaliczanych do ¿adnej z kategorii
dróg publicznych,

· budowy lub modernizacji urz¹dzeñ zaopa-
trzenia w wodê,

· budowy lub modernizacji urz¹dzeñ do do-
prowadzenia i oczyszczania �cieków,

· budowy lub modernizacji sieci i urz¹dzeñ
zaopatrzenia w energiê oraz instalacji indy-
widualnych sta³ych ³¹czy internetowych.

Kryteria dostêpu
Wspierane bêd¹ projekty zlokalizowane w gmi-
nach wiejskich i miejsko � wiejskich, w miejsco-
wo�ciach licz¹cych do 5 tys. mieszkañców.
Wielko�æ pomocy
Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów kwalifi-
kowanych. Maksymalna wysoko�æ pomocy, jaka
mo¿e byæ wyp³acona podmiotowi zostanie okre-
�lona w uzupe³nieniu programu.

Bo¿ena Frankowska



Biuletyn Powiatu Koniñskiego

5

Przeczyta³e� - przeka¿ s¹siadowi

Rolnik KoniñskiRolnik KoniñskiRolnik KoniñskiRolnik KoniñskiRolnik Koniñski

W roku 2004 termin z³o¿enia wniosku
o p³atno�ci obszarowe mija 15 czerwca.

Przed z³o¿eniem tego wniosku, wniosko-
dawca musi posiadaæ numer identyfikacyjny
nadany wnioskiem o wpis do ewidencji pro-
ducentów. Wniosek o p³atno�ci rolnik sk³ada
w tym samym Biurze Powiatowym, w którym
z³o¿y³ wniosek o wpis do ewidencji..
Poni¿ej podajemy odpowiedzi na najczê�ciej
zadawane pytania i w¹tpliwo�ci nasuwaj¹ce siê
przy sporz¹dzaniu wniosku o p³atno�ci:

1. Czy p³atno�ci bezpo�rednie przys³u-
guj¹ do ogródka przydomowego, sadu wie-
logatunkowego, plantacji wieloletnich, wa-
rzyw, kwiatów, ro�lin ozdobnych, upraw
w namiotach foliowych, mieszanek kwia-
towych sianych z przeznaczeniem do pro-
dukcji pszczelarskiej? TAK. Przys³uguje jed-
nolita p³atno�æ obszarowa (tzw. podstawo-
wa), pod warunkiem, ¿e jego powierzchnia (za-
jêta pod uprawê ró¿nych gatunków ro�lin)
wynosi co najmniej 0,1 ha.

2. Czy mo¿na uzyskaæ p³atno�ci uzu-
pe³niaj¹ce do:
- plantacji nasiennej seradeli? NIE, p³at-

no�ci uzupe³niaj¹ce przys³uguj¹ natomiast
do uprawy seradeli na zielonkê - dyni pa-
stewnej? NIE.

- kukurydzy cukrowej, kukurydzy prze-
znaczonej na kiszonkê? TAK, p³atno�ci
uzupe³niaj¹ce przys³uguj¹ do wszystkich
zbó¿, tak¿e do kukurydzy cukrowej oraz
do kukurydzy przeznaczonej na kiszonkê.

3. Czy w przypadku graniczenia ze sob¹
dzia³ek, na których uprawia siê te same ga-
tunki ro�lin lecz ró¿ne ich formy, mo¿na
traktowaæ tedzia³ki jako jedn¹dzia³kê roln¹?
TAK, np. w przypadku uprawy pszenicy ozimej
i jarej lub rzepaku ozimego i jarego, dzia³ki ta-
kie mo¿na potraktowaæ jako jedn¹ dzia³kê roln¹.

4. Jak¹ ro�linê rolnik wpisuje do wnio-
sku w przypadku, gdy obecnie uprawia na
danej dzia³ce seradelê, a jesieni¹ zasieje
dzia³kê ¿ytem? Rolnik powinien wpisaæ we
wniosku te ro�liny, które uprawiane s¹ w plo-
nie g³ównym. W przypadku, gdy w danym roku
jest uprawianych kilka ro�lin, upraw¹ g³ówn¹
jest ta, która zajmuje grunt rolny przez najd³u¿-
szy czas.W tym przypadku seradela stanowi
ro�linê uprawian¹ w plonie g³ównym, a ¿yto
bêdzie upraw¹ g³ówn¹ w przysz³ym roku.

5. Czy wersja wniosku zamieszczona
w Internecie bêdzie traktowana na równi
z drukami oryginalnymi pobranymi
z ARiMR? TAK.

6. Kiedy i jakie za³¹czniki s¹ wymaga-
ne do wniosku (Sekcja V)? o wniosku nie
nale¿y do³¹czaæ jakichkolwiek za³¹czników.
Ewentualne za³¹czniki mog¹ dotyczyæ korekty
z³o¿onego wniosku lub zmiany tego wniosku.

7. Czy dodatkowe kartki do wniosku
stanowi¹ za³¹czniki wpisane przez wnio-
skodawcê do formularza wniosku? Kartki
te nie stanowi¹ za³¹czników, trzeba je jedynie
ponumerowaæ i wpisaæ Nr identyfikacyjny.

8. Czywewniosku nale¿y podaæwszyst-
kie dzia³ki ewidencyjne? Je¿eli producent rol-
ny ubiega siê tylko o przyznanie p³atno�ci bez-
po�rednich do gruntów rolnych, to we wniosku
deklaruje te dzia³ki ewidencyjne, na których
po³o¿one s¹ dzia³ki rolne /na które wystêpuje o
p³atno�ci i nie ma obowi¹zku deklarowania
wszystkich dzia³ek ewidencyjnych, np. tych, na
których jest siedlisko czy las). Natomiast je¿eli
producent rolny wystêpuje o przyznanie p³at-
no�ci z tytu³u wsparcia ONW, to obowi¹zany
wykazaæ wszystkie dzia³ki ewidencyjne.

9. Jak zapisaæ w kolumnie nr 9 po-
wierzchniê ca³kowit¹ dzia³ki ewidencyjnej,
kiedy rolnik u¿ytkuje jej czê�æ? Czy sytu-
acja ta ma byæ odnotowana w uwagach
w kolumnie nr 13? Rolnik wpisuje w kolum-
nie 9 powierzchniê ca³kowit¹ tej dzia³ki ewi-
dencyjnej, natomiast w kolumnie 10 wpisuje
powierzchniê czê�ci dzia³ki ewidencyjnej, któr¹
sam wykorzystuje do celów rolniczych. Infor-
macji tej nie wykazuje siê w kolumnie 13.

10. W jaki sposób zaokr¹gla siê po-
wierzchniê dzia³ki ewidencyjnej wykorzy-
stywan¹ rolniczo? Zgodnie z zasadami ma-
tematyki (powy¿ej 5 zaokr¹gla siê �do góry�, a
poni¿ej 5 � �do do³u�). Nie jest b³êdem zaokr¹-
glanie tylko �do do³u�.

11. Co oznacza pojêcie �nieaktualny ro-
dzaj u¿ytków ? Je¿eli z wypisu z rejestru ewi-
dencji gruntów i budynków wynika np. ¿e na
danej dzia³ce ewidencyjnej u¿ytek rolny stano-
wi ³¹kê, sad lub nieu¿ytek - natomiast faktycz-
nie producent rolny zaora³ tê ³¹kê, wykarczo-
wa³ sad, zrekultywowa³ nieu¿ytki i zmieni³ prze-
znaczenie tych gruntów na grunt orny i upra-
wia tam np. zbo¿e, ziemniaki, buraki itp., to
na formularzu a w sekcji VII w kolumnie 13
wype³nia �nieaktualny rodzaj u¿ytków�, sta-
wiaj¹c datê i podpis/ Je¿eli nast¹pi³a zmiana
rodzaju u¿ytków, wówczas zgodnie z art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r.
nr 100, poz. 1086 ze zm.), w³a�ciciele gruntów,

s¹ zobowi¹zani zg³aszaæ w³a�ciwemu staro�cie
wszelkie zmiany danych objêtych ewidencj¹
gruntów i budynków, w terminie 30 dni licz¹c
od dnia powstania tych zmian.

12. Czy jedna dzia³ka ewidencyjna
mo¿e byæ wykazana w czê�ciach przez
dwóch producentów rolnych? Tak. W tym
przypadku, ka¿dy z nich powinien wpisaæ ca³-
kowit¹ powierzchniê dzia³ki ewidencyjnej,
a w nastêpnej rubryce w kolumnie wpisaæ tyl-
ko powierzchniê dzia³ki rolnej , któr¹ faktycz-
nie u¿ytkuje do celów rolniczych.

13. Jak¹ powierzchniê nale¿y wpisaæ w
Sekcji IXPowierzchniaogólnagospodarstwa
rolnego? Nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniê
gospodarstwa (tak¿e siedlisko, lasy, stawy itp.)
bêd¹c¹ w posiadaniu producenta rolnego
w danym roku. Nie uwzglêdnia siê powierzchni,
któr¹ producent rolny przekaza³ w dzier¿awê.

14. Czy do plantacji wierzby energe-
tycznej i wikliny przys³uguj¹ p³atno�ci bez-
po�rednie? NIE.

15. Czy do plantacji choinek na grun-
tach rolnych przys³uguj¹ p³atno�ci bezpo-
�rednie ? NIE.

16. Czy p³atno�ci bezpo�rednie przy-
s³uguj¹ do szkó³ek drzew i krzewów? TAK,
pod warunkiem, ¿e szkó³ki te stanowi¹ jedn¹
uprawê, o powierzchni co najmniej 0,1 ha oraz
utrzymywan¹ w dobrej kulturze rolnej./ szkó³-
ki winoro�li i podk³adek korzeniowych; szkó³-
ki drzew owocowych; szkó³ki ro�lin ozdob-
nych; drzewa i krzewy do nasadzeñ w ogro-
dach, parkach, na poboczach dróg oraz na skar-
pach, np. ro�liny na ¿ywop³oty, krzewy ró¿a-
ne i inne krzewy ozdobne/.

17.Czyosobabêd¹caposiadaczem1,30ha
gruntów, na których jest zabudowanie o po-
wierzchni 0,20 ha a 1,10 ha to s¹ u¿ytki rolne,
na których znajduje siê 5 dzia³ek rolnych o
powierzchni 4 x 0,08 ha i jedna 0,78 hamo¿e
ubiegaæ siê o dop³aty? NIE poniewa¿ nie posia-
da dzia³ek rolnych o ³¹cznej powierzchni 1 ha, a
dzia³ki rolne s¹ mniejsze ni¿ 0,1 ha.

18. Odno�nie dop³at do ziemniaków
skrobiowych: Do powierzchni uprawy ziem-
niaków przeznaczonych na skrobiê przys³ugu-
je jednolita p³atno�æ obszarowa. P³atno�ci uzu-
pe³niaj¹ce przys³uguj¹ producentowi rolnemu
do produkcji ziemniaków przeznaczonych do
przetworzenia na skrobiê, zawieraj¹cych nie
mniej ni¿ 13% skrobi. P³atno�æ za ilo�æ skrobi
wyp³acana jest przez Agencjê Rynku Rolnego
na wniosek producenta rolnego i tam nale¿y
z³o¿yæ wniosek.

19. Po jakim kursie euro bêd¹ naliczane
p³atno�ci bezpo�rednie do gruntów rolnych?
P³atno�ci bezpo�rednie bêd¹ naliczane wed³ug
kursu wymiany, stanowi¹cego �redni¹ kursów
wymiany obowi¹zuj¹cych w okresie od dnia
1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

Aleksander Ko�miñski
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11 maja br., zosta³y zawarte porozumienia
pomiêdzy Samorz¹demWojewództwaWielkopol-
skiego reprezentowanym przez Zdzis³awa Sawa-
lê � Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Poznaniu a Starostwem Powiatowym w Koni-
nie reprezentowanym przez Wies³awê Matusiak �
Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy w Koni-
nie, w sprawie wspólnej realizacji projektów fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego ( EFS): �M³odzi na start� i �Powrót na rynek
pracy� w ramach dzia³añ �Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego. Rozwój Zasobów Ludzkich�.

G³ównym celem projektu �M³odzi na start�
jest zwiêkszenie szans na rynku pracy m³odzie¿y
do 25 roku ¿ycia (zarejestrowanej w PUP w Ko-
ninie) tak by mogli oni skutecznie konkurowaæ
na rynku pracy, znale�æ pracê i j¹ utrzymaæ.

Wed³ug prognoz Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Koninie, w wyniku pozyskania �rodków

Nowe szanse
dla bezrobotnych

z EFS�u zostanie zaktywizowanych 364 bezro-
botnych, z czego po�rednictwem pracy objête
zostan¹ 364 osoby. Taka sama liczba osób
uczestniczyæ bêdzie -w ramach Klubu Pracy -
w zajêciach warsztatowych i w spotkaniach
z doradc¹ zawodowym oraz objêta zostanie ak-
tywnymi formami typu: szkolenie, sta¿e i re-
fundacje absolwenckie. W szkoleniach zawo-
dowych we�mie udzia³ 54 beneficjentów, z któ-
rych 11 osób podejmie zatrudnienie a 10 otrzy-
ma po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alno�ci go-
spodarczej. 300 osób, natomiast uczestniczyæ
bêdzie w sta¿ach. Opieraj¹c siê na statystykach
i dotychczasowych do�wiadczeniach, PUP za-
k³ada, ¿e 98% uczestników tego programu
ukoñczy sta¿ a 150 osób zdobêdzie zatrudnie-
nie (oczywi�cie po zakoñczeniu programu)
z kolei, dotacjê na utworzenie w³asnej dzia³al-
no�ci gospodarczej otrzyma 10 osób.

Celem drugiego projektu � Powrót na ry-
nekpracy� jest uaktywnienie osób d³ugotrwale
bezrobotnych z terenu powiatu koniñskiego
i miasta Konina oraz stworzenie im warunków
do ponownego wej�cia na lokalny rynek pra-
cy. Powiatowy Urz¹d Pracy w Koninie zak³a-
da, ¿e w wyniku pozyskania �rodków EFS zo-
stanie zaktywizowanych 891 osób d³ugotrwale
bezrobotnych. Tak¿e 891 osób objêtych zosta-
nie po�rednictwem pracy, a w ramach Klubu
Pracy równie¿ uczestniczyæ bêdzie w zajêciach
warsztatowych. Z doradztwa zawodowego sko-
rzystaj¹ wszyscy beneficjenci programu, a szko-
leniem zawodowym objête zostanie 850 osób,
z których 98% winno szkolenie ukoñczyæ,
a 170 osób - znale�æ zatrudnienie. W rezulta-
cie prac interwencyjnych zatrudnienie uzyska
16 osób ( zgodnie z Rozporz¹dzeniem WE
nr 2204/2002 z dnia 12.12.2002r. zatrudnienie
dla wszystkich uczestników prac interwencyj-
nych zostanie utrzymane przez okres 2 lat, be-
neficjenci programu zatrudnieni zostan¹ w sek-
torze Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw), na-
tomiast 25 osób otrzyma dotacje w ramach zin-
dywidualizowanego programu wsparcia.

Wies³awa Matusiak

W my�l przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne, na szczególne korzysta-
nie z wód wymagane jest pozwolenie wodno-
prawne. Przez termin �szczególne korzystanie z
wód� nale¿y rozumieæ u¿ytkowanie wykracza-
j¹ce poza u¿ycie powszechne lub zwyk³e wody
( np. pobór wód powierzchniowych i podziem-
nych, znajduj¹cych siê na terenie w³a�ciciela
gruntu.) Zwyk³e korzystanie z wód s³u¿y zaspo-
kojeniu potrzeb w³asnych gospodarstwa domo-
wego oraz rolnego. Nie oznacza to jednak, ¿e
w³a�ciciel gruntu ma prawo do wykonywania
urz¹dzeñ wodnych bez wymaganego pozwole-
nia wodnoprawnego. Równie¿ na pobór wody
powierzchniowej lub podziemnej do nawadnia-
nia gruntów lub upraw za pomoc¹ deszczowni
bez wzglêdu na ilo�æ pobieranej wody wyma-
gane jest pozwolenie wodnoprawne.
Organem w³a�ciwym do wydania takiego po-
zwolenia jest starosta w zakresie niezastrze¿o-
nym dla wojewody.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnopraw-
nego winien zawieraæ nastêpuj¹ce za³¹czniki:
� 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego spo-
rz¹dzone w oparciu o ustawê Prawo wodne

� decyzjê o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, je¿eli na podstawie odrêbnych
przepisów jest ona wymagana, wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, je¿eli plan ten zosta³ sporz¹dzony,

� opis prowadzenia zamierzonej dzia³alno�ci
sporz¹dzony w jêzyku nietechnicznym

� dokumentacjê hydrogeologiczn¹ w przypad-
ku wniosku o pozwolenie na pobór wód pod-
ziemnych;

� op³atê skarbow¹ w znakach skarbowych na
wniosek 5,00 z³ + 0,50 z³ za ka¿dy za³¹cznik
Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego

uiszcza siê op³atê skarbow¹ w wysoko�ci 190 z³
na konto Urzêdu Miejskiego w Koninie PKO BP
O/Konin 76 102027460000 3702 0054 2373.

Jadwiga Andrzejak

Pozwolenie
wodnoprawne

W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów wykonawczych do art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. � Prawo o ruchu drogowym, informujemy ¿e karty parkingowe wydawane s¹
nie tylko osobom niepe³nosprawnym, ale tak¿e placówkom, które statutowo zajmuj¹ siê opiek¹,
rehabilitacj¹, wykonywaniem �wiadczeñ zdrowotnych zwi¹zanych z rehabilitacj¹ lecznicz¹ oraz
edukacj¹ osób o obni¿onej sprawno�ci ruchowej.

Karty te, podobnie jak karty parkingowe dla osób niepe³nosprawnych z powiatu koniñskie-
go, wydawane s¹ w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 457.

Warunkiem uzyskania karty dla placówek uprawnionych jest wype³nienie wniosku oraz uisz-
czenie wp³aty na rachunek Starostwa w wysoko�ci 25 z³.

Osoby niepe³nosprawne natomiast uzyskuj¹ karty parkingowe na tych samych zasadach,
jakie obowi¹zywa³y dotychczas, tj. po z³o¿eniu wniosku, przedstawieniu stosownego orzeczenia
o niepe³nosprawno�ci, zdjêcia i dokonaniu obowi¹zuj¹cej op³aty (równie¿ w kwocie 25 z³ na
rachunek Starostwa).

Wzór kart parkingowych, tryb ich wydawania oraz rodzaje placówek, które s¹ uprawnione
do uzyskania karty okre�li³ Minister Infrastruktury w rozporz¹dzeniach wykonawczych do w/w
ustawy z dnia 30 marca br. (Dz. U. Nr 67, po. 616 i 617).

Poni¿ej zamieszczono obecnie obowi¹zuj¹ce wzory kart parkingowych.
Gra¿yna Sza³kiewicz

Kto mo¿e ubiegaæ siê
o karty parkingowe
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2 czerwca - Zawody �1001 GRA� w gminach
powiatu, organizator Starostwo Powiatowe;
3 czerwca - Wielkopolska Olimpiada Osób
Niepe³nosprawnych w Przygodzicach, organi-
zator Starostwo Powiatowe;
6 czerwca - XIV Miêdzypowiatowy Przegl¹d
Amatorskich Orkiestr Dêtych w Kleczewie, or-
ganizator Centrum Kultury i Sztuki;
8 czerwca - Indywidualne Mistrzostwa Powia-
tu w Lekkiej Atletyce Szkó³ Podstawowych
w �lesinie, organizator Starostwo Powiatowe;
12 czerwca - Festyn So³ecki w Piotrkowicach,
organizator Miejsko � Gminny O�rodek Kultu-
ry w �lesinie;
12 czerwca � XVII Regionalny Przegl¹d Spo-
³ecznych Ognisk Muzycznych � organizator
Koniñskie Towarzystwo Muzyczne;
13 czerwca � Rejonowe Zawody w Pi³kê Siat-
kow¹ Kobiet i Mê¿czyzn w Halow¹ Pi³kê No¿n¹
przed Letni¹ Spartakiad¹ w Trzemesznie, orga-
nizator Starostwo Powiatowe;
15 czerwca - Wy�cig na rowerach górskich
w Kramsku, organizator Starostwo Powiatowe
18 czerwca - Turniej Pi³ki No¿nej dla Nauczy-
cieli w Grod�cu, organizator Starostwo Powia-
towe;
19 czerwca - Festyn Ziemi Rychwalskiej �Ry-
chwalia 2004�, organizator Urz¹d Miasta i Gmi-
ny w Rychwale;
19-20 czerwca - Festyn Sportowo-Rekreacyj-
ny na Osiedlu Po³udnie, organizator Miejsko �
Gminny O�rodek Kultury w �lesinie;
20 czerwca - Wojewódzka Letnia Spartakiada
Mieszkañców Wsi w �rodzie, organizator Sta-
rostwo Powiatowe;
26 czerwca - 12 lipca � Miêdzynarodowy Rejs
¯eglarski �Konin 2004� w ramach programu
�Powitanie Unii Europejskiej na polskich wo-
dach w 2004 roku� (26 czerwca - odcinek Ko-

5 maja br., w siedzibie Starostwa, po raz
kolejny spotkali siê sygnatariusze Porozumie-
nia na rzecz ochrony jezior koniñskich.

Uczestnicy spotkania potwierdzili skutecz-
no�æ dotychczasowych dzia³añ na rzecz
ochrony jezior oraz zg³osili akces co do dal-
szego finansowania zadañ wynikaj¹cych z Po-
rozumienia.

Z uwagi na przywrócenie w³a�ciwego po-
ziomu stanu wód w naszych jeziorach, sygna-
tariusze, za najpilniejsze, uznali podjêcie sta-
rañ (w tym przeznaczenie �rodków) na popra-
wê czysto�ci jezior oraz zachowanie ich walo-
rów rekreacyjno � turystycznych. W tym celu,
koniñskie starostwo z³o¿y³o wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowa-
nie �Programu Ochrony Jezior Koniñskich�,
który okre�la³by krótko i d³ugofalowe czynno-
�ci priorytetowe dla funkcjonowania ca³ej sieci
wód powierzchniowych i podziemnych regio-
nu. Przewidywany efekt ekologiczny to ocena
stanu i zaproponowanie planu ochrony jezior
a ca³kowity koszt przedsiêwziêcia wyniesie 205
tys. z³ (w tym 105 tys. �rodki w³asne).

Na zakoñczenie chcemy siê z Pañstwem
podzieliæ jeszcze jedn¹ dobr¹ wiadomo�ci¹,
a mianowicie, do �Porozumienia na rzecz
ochrony koniñskich jezior� przyst¹pili pracow-
nicy naukowi : prof. Lubomira Burchardt i prof.
Bogus³aw Zdanowski, a honorowy patronat nad
realizacj¹ zadañ Porozumienia obj¹³ Krzysztof
Szama³ek Sekretarz Stanu w Ministerstwie �ro-
dowiska.

Opracowano na podstawie materia³ów
Jadwigi Andrzejak

Kowalewek, to niewielka miejscowo�æ
w Gminie Rzgów, na pierwszy rzut oka, uro-
cza, malownicza wie� wielkopolska. Jednak,
to nie krajobraz stanowi o wyj¹tkowo�ci Ko-
walewka ale jego mieszkañcy. Ludzie, którzy
z szacunku do historii i lokalnych tradycji,
w czynie spo³ecznym wznie�li budz¹cy podziw
Dom Kultury i Muzeum im. Zofii Urbanowskiej.

Obiekt po³o¿ony jest w s¹siedztwie lasu,
niedaleko autostrady A-2. Jego g³ówn¹ czê�æ
stanowi przepiêkna sala widowiskowa z ko-
minkiem. Jest zaplecze socjalne i sanitarne,
a na piêtrze urz¹dzono pokoje dla go�ci.
W drugiej czê�ci Domu zorganizowano Izbê
Pamiêci Zofii Urbanowskiej, która 155 lat temu
urodzi³a siê w³a�nie tu, w Kowalewku. To ho³d
mieszkañców z³o¿ony wybitnej pisarce i pu-
blicystce zwi¹zanej z Ziemi¹ Koniñsk¹, ale
przede wszystkim imponuj¹cy zbiór cennych
eksponatów i pami¹tek z okresu jej twórczo�ci
i ¿ycia. Obiekt udostêpniany bêdzie nie tylko
do zwiedzania ale pos³u¿y tak¿e do organizo-
wania ró¿nych form wiedzy o pisarce: konkur-
sów, prelekcji itp.

W otwarciu najwiêkszej inwestycji w historii
Kowalewka (18.05.br.) udzia³ wziê³y w³adze samo-
rz¹du województwa, powiatu i gmin, parlamenta-
rzy�ci, muzealnicy z ca³ej Wielkoposki, mieszkañcy
wsi i inni licznie przez nich zaproszeni go�cie.

Marta J. Naumiuk

Wêdrówki kulturalne

Priorytetem
� czysto�æ jezior

Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy po�wiêconej Zofii Urbanowskiej

nin � �rem), organizator Polski Zwi¹zek ¯eglar-
ski, Zarz¹d G³ówny PTTK;
27 czerwca - Festyn Rodzinny �Ekologia � Tu-
rystyka - Promocja Licheñ�2004�, organizator
Miejsko � Gminny O�rodek Kultury w �lesinie;
czerwiec - Powiatowe Dni Rodziny w Liche-
niu, organizator Stowarzyszenie �Na Po¿ytek
Publiczny�.

W miesi¹cu czerwcu odbêd¹ siê tak¿e:

- Przegl¹d Dzieciêcej Twórczo�ci Artystycznej
w Li�cu Wielkim, organizator Gimnazjum
w Li�cu Wielkim oraz Urz¹d Gminy w Sta-
rym Mie�cie;
- Przegl¹d Twórczo�ci Artystycznej Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Koninie, organizator
Starostwo Powiatowe;

- Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
�OKFA 2004� w Koninie, organizator Cen-
trum Kultury i Sztuki;

- Obchody rocznicy �mierci o. Tarejwy w Ko-
ninie, organizator Starostwo Powiatowe, Cen-
trum Kultury i Sztuki;

- Gminne rozgrywki w tenisie sto³owym, or-
ganizator Urz¹d Gminy w Wierzbinku;

- Gminne zawody sportowe, organizator Urz¹d
Gminy w Wierzbinku;

- Mistrzostwa Gminy w Siatkówce o Puchar
Dyrektora Gimnazjum na boisku przy Szko-
le Podstawowej w Starym Mie�cie, organiza-
tor Gimnazjum w Starym Mie�cie;

- Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów
i Dziennikarzy w Biegu na 1 Milê w Koni-
nie, organizator Miejski O�rodek Sportu
w Koninie;

- Przegl¹d Piosenki Turystycznej �Szlakiem Piê-
ciolinii� w Kramsku, organizator Starostwo
Powiatowe.

KULTURA / SPORT / REKREACJA
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Uda³o siê z³owiæ kilka ryb.
Potempiekli�mynasz¹zdobycznadogniskiem.

Masztpostawimy jutro.Dzisiaj �pimywkabinieobok
wspania³ego ³owiska przy Ró¿opolu.

Ju¿ jutro. Ruszamy po kolejn¹ przygo-
dê. Za mostem stawiamy nasz maszt. Przed
nami Jezioro �lesiñskie. Z lewej burty widaæ
park, a potem �lesin, miasto z wieloma trady-
cjami. Tu znajduje siê £uk Tryumfalny, który
mieszkañcy miasta wybudowali na cze�æ Na-
poleona Bonaparte. Cesarz nigdy pod nim nie
maszerowa³, co nie pomniejsza w niczym dumy
�lesinian, no bo kto ma taki pomnik?. My p³y-
niemy na prawo do O�rodka Sportu i Rekre-
acji. Tu zjemy �niadanie. Z pomostu kto� krzy-
czy: cze�æ skiciu. Co to znaczy?. Jeszcze nikt
mnie tak nie nazwa³. Za chwilê wiem ju¿
wszystko. Otó¿ w miejscowo�ci Skulsk, nieda-
leko której bêdziemy p³yn¹æ, rozwi¹za³ siê
worek z artystami. Malowali ci oni obrazy �wiê-
tych. I to jak! Wszystko na jedn¹ mod³ê, a ka¿-
dy by³ inny. Dzie³a powstawa³y wg systemu
piêciu palców lewej rêki. Gdy trzeba by³o, to
w miejsce kciuka trafia³o Dzieci¹tko, gdy po-
trzebny by³ inny �wiêty, postaæ Madonny mie-
wa³a domalowywane w¹sy lub brodê, wszyst-
ko dostosowane do lokalnych potrzeb. By je
poznaæ, wysy³any by³ w okre�lonym kierunku
specjalny emisariusz. Informowa³ on przyby-
³ych po nim malarzy o miejscowych potrze-
bach artystycznych. Musia³o siê to odbywaæ
w tajemnicy, zatem powsta³ w�ród nich nie ro-
zumiany przez innych jêzyk, w którym s¹sia-
duj¹ ze sob¹ zniekszta³cone s³owa rosyjskie,
niemieckie, hebrajskie i polskie. W tej specy-
ficznej mowie ochwest oznacza³ obraz, st¹d jej
nazwa: gwara ochwe�nicka lub kmina ochwe-
�nicka. Jêzyk ów przywêdrowa³ potem do �le-
sina. Przyda³ siê tu znakomicie handlarzom gê-
siami i pierzem. �lesiñskie gêsi znane by³y da-
leko poza granicami zaboru rosyjskiego. By

mog³y przebyæ dalek¹ drogê, by³y... podku-
wane. Przepêdzano je po rozgrzanej smole, po-
tem po pierzu, znowu po smole, a nastêpnie

po piasku. Takie �koturna� wystarcza³y
do marszu nawet stukilometrowego.
Wspomnia³em granicêmiêdzy za-
borami. Przebiega³a ona w niedale-
kiej odleg³o�ci od Skulska. Do tej miej-
scowo�ci, znanej z kultu maryjnego
i Sanktuarium Maryjnego, przybywali
pielgrzymi. Razu pewnego, znu¿eni
d³ugim marszem, moczyli zdro¿one
nogi w wodzie Jeziora Skulska Wie�.
Ich oczom ukaza³ siê widok wprost
biblijny. Oto po wodzie, w poprzek
jeziora, pod¹¿a³o kilku, uginaj¹cych
siê pod ciê¿arami, wêdrowców. Istny
cud i to podczas pielgrzymowania.
A jaka by³a prawda?. Têdy, daleko od

oczu pograniczników, odbywa³ siê przemyt to-
warów. Mielizna na jeziorze nadawa³a siê do
tego znakomicie.

Takie oto i im podobne historie mo¿na us³y-
szeæ w pó³nocnej czê�ci naszego powiatu.

My jednak posileni dos³ownie i ducho-
wo ruszamy dalej, tym bardziej, ¿e sprzyja
nam pogoda. Po obu stronach, na brzegach,
piêkny sosnowy las. P³yniemy na pó³noc. Tu¿
za OSiR-em linia brzegowa podnosi siê. Na
skarpie, w starym lesie sosnowym, ulokowane
s¹ kolejne o�rodki wypoczynkowe: najpierw
mijamy �Hotel Energetyk� wyposa¿ony w apar-
tamenty, pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, domki cam-
pingowe, restauracjê, kawiarniê. Niewiele da-
lej, równie¿ na prawym brzegu, widoczna jest
przystañ o�rodka Kopalni Wêgla Brunatnego
�Konin� S.A. Nie bez kozery miejsce to nosi
nazwê �Gwarek�. Na skarpie
ogrzewane pawilony miesz-
kalne, restauracja, kawiarnia,
chata grillowa, kort tenisowy.

P³yniemy dalej na pó³-
nocny-wschód.

Wita nas o�rodek �Le�na
Polana�. Znajdziemy tu wy-
godne pokoje, restauracjê,
�wietny grill, a przede
wszystkim spokój i rodzinn¹
atmosferê. Jezioro �lesiñskie
trochê siê rozszerza. Z dale-
ka widaæ wodospad, zwycza-
jowo nazywany �Niagar¹�.
Jest to po prostu spust wody
z kana³u ³¹cz¹cego Jezioro
�lesiñskie z Jeziorami Licheñ-
skim i P¹tnowskim, stanowi¹cy fragment sys-
temu ch³odz¹cego miejscowe elektrownie. Wo-
dospad bêdziemy mijaæ z prawej burty. Piêkny
widok spadaj¹cej czystej wody przekona ka¿-

dego o tym, ¿e przemys³ mo¿e znakomicie
wspó³¿yæ z natur¹. Za wodospadem, na
wschodnim brzegu jeziora, rozlokowa³y siê pry-
watne posesje wypoczynkowe. Zbli¿amy siê
do w¹skiego przesmyku, obok którego mo¿na
zauwa¿yæ fragmenty grodziska z XII wieku. To
tu okrutny Garca wiêzi³ Klarê (patrz majowy
numer Kuriera).
Krótkim kana³em wp³ywamy na Jezioro Czar-
ne i dop³ywamy do �luzy Gawrony. Za ni¹
ponad dziesiêciokilometrowy Kana³ Warta-Go-
p³o, który przez tereny gminy Skulsk wiedzie
nas do Jeziora Gop³o. W po³owie kana³u, oko-
³o 1 kilometra od prawego brzegu, znajduje
siê niewidoczna z tego miejsca osada Noæ.
Miejsce ma³e, ale to tu urodzi³a siê Rzepicha,
matka Piastów. Wp³ywamy na teren Nadgoplañ-
skiego Parku Tysi¹clecia. Jest to rezerwat o
pow. 2314 ha. Tereny wokó³, to park krajobra-
zowy. W obrêbie rezerwatu wyodrêbnionych
jest 7 stref �cis³ej ochrony. W tych miejscach
chronione s¹ fragmenty jeziora i jego brzegi,
oraz miejsca gniazdowania i lêgów ptactwa.
Nie wolno wêdkowaæ. Miejsca te s¹ wyra�nie
oznaczone. Na ³¹kach obok miejscowo�ci Ka-
cza Warta mo¿na pod koniec maja zobaczyæ
stada m³odych gêgaw. S¹ bardzo ufne. Pod-
chodz¹ bardzo blisko cz³owieka. Warunkiem
jest oczywi�cie zachowanie spokoju i ciszy, ale
o tym ka¿dy turysta wie doskonale.

Jeziorem Gop³o dop³ywamy do Krusz-
wicy. Mo¿emy zakoñczyæ nasz¹ wyprawê pod
Mysi¹ Wie¿¹, choæ wytrawni ¿eglarze pewnie
tu tylko odpoczn¹, wspomn¹ Popiela i pop³yn¹
dalej. Szlak prowadzi bowiem a¿ do Gdañska.
Ju¿ od kilku lat sp³ywaj¹ nim podczas �flisu
¿eglarskiego� wodniacy z ca³ej Polski.

Stopy wody pod kilem!
Mariusz Lewandowski

Szlak Wodny


