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M.J.B. Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy
w ramach  Dzia³ania V Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich?  Jakie warunki
musz¹ spe³niaæ grunty aby kwalifikowaæ
siê do zalesienia?
M.N. P³atno�æ na zalesianie jest udzielana
producentowi rolnemu bêd¹cemu osob¹ fi-
zyczn¹ albo spó³dzielni¹ produkcji rolnej,
który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi:
- zosta³ wpisany do ewidencji producentów,

stanowi¹cej czê�æ krajowego systemu ewi-
dencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atno�ci;

- zobowi¹za³ siê do zalesienia dzia³ek rol-
nych, na których do dnia z³o¿enia wnio-
sku o przyznanie p³atno�ci by³a prowadzo-
na dzia³alno�æ rolnicza, a tak¿e do pielê-
gnacji za³o¿onej uprawy le�nej przez okres
5 lat od dnia wykonania zalesienia � zgod-
nie z planem zalesienia, w rozumieniu
przepisów o lasach.

Pragnê zaznaczyæ, i¿ konieczne jest spe³-
nienie wszystkich powy¿szych wymogów.

Grunty do zalesienia musz¹ spe³niaæ
kilka warunków: przede wszystkim grun-
ty musz¹ byæ u¿ytkowane jako grunty
orne, trwa³e u¿ytki zielone albo sady, któ-
re zosta³y przeznaczone  w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzenne-
go, stanowi¹ w³asno�æ producenta i po-
siadaj¹ powierzchniê co najmniej 0,3 ha
i szeroko�æ nie mniejsz¹ ni¿ 20.

M.J.B. Jakie g³ówne formy pomocy obej-
muje to Dzia³anie?
M.N: Producent rolny podejmuj¹cy siê zale-
sienia gruntów rolnych mo¿e otrzymaæ na-
stêpuj¹ce rodzaje p³atno�ci:
� wsparcie na zalesienie, czyli finansowa-

nie kosztów za³o¿enia uprawy, wykonania
poprawek w drugim roku po posadzeniu
i zabezpieczenia przed zwierzyn¹. Wspar-
cie to ma formê zrycza³towanej p³atno�ci na
1 ha zalesionych gruntów i zale¿y m.in. od:

1 wrze�nia br., biura powiatowe Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczê³y przyjmowa-
nie wniosków na �Zalesianie gruntów rolnych�  w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzia³anie to ma
na celu wycofanie gruntów rolnych o ma³ej przydatno�ci
produkcyjnej oraz poprawê struktury agrarnej i krajobra-
zu obszarów wiejskich. W zwi¹zku z rosn¹cym wci¹¿ zain-
teresowaniem tematyk¹ zalesieñ w�ród rolniczej spo³ecz-
no�ci naszego powiatu, do rozmowy na ³amach �Kuriera�
zaprosi³am Pana Marka Niezabitowskiego, St. Specjalistê
w  Wydziale Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa
Starostwa Powiatowego w Koninie.

- proporcji gatunków iglastych i li�ciastych
w sk³adzie uprawy;

- zabezpieczenia przed zwierzyn¹ (ogro-
dzenie uprawy);

- ukszta³towania terenu, przy czym przy-
jêto, ¿e na stokach o spadku wiêkszym
ni¿ 12 stopni koszty zalesieñ zwiêkszaj¹
siê o 40% w stosunku do kosztów zale-
sieñ gruntów o korzystnej konfiguracji.

� premiê pielêgnacyjn¹, czyli zrycza³to-
wan¹ p³atno�æ za utrzymanie uprawy
(koszty prac pielêgnacyjnych, np. zwalcza-
nia chwastów, ewentualnie zastosowania
repelentów, tj. �rodków odstraszaj¹cych
zwierzynê m.in. przed zgryzaniem pêdów).
Jej wysoko�æ ustalana jest w przeliczeniu
na 1 ha zalesionych gruntów. Premiê pie-
lêgnacyjn¹ wyp³aca siê corocznie przez
pierwszych 5 lat od za³o¿enia uprawy.

� premiê zalesieniow¹, czyli zrycza³to-
wan¹ p³atno�æ wynikaj¹c¹ z utraconych
dochodów z tytu³u przekszta³cenia grun-
tów rolnych w grunty le�ne. Jej wysoko�æ
ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha za-
lesionych gruntów. Premiê zalesieniow¹
wyp³aca siê co roku przez 20 lat od za³o-
¿enia uprawy le�nej. Wysoko�æ premii jest
zró¿nicowana w zale¿no�ci od udzia³u
dochodu z produkcji rolniczej w ca³ko-
witych dochodach beneficjenta.

M.J.B. Od czego bêdzie uzale¿niona wyso-
ko�æ dotacji?  I jak kszta³tuje siê podzia³
�rodków na poszczególne formy wsparcia?
MN: Wysoko�æ pomocy finansowej na zale-
sienie uzale¿niona bêdzie od konfiguracji te-
renu (na terenie o korzystnej konfiguracji
wsparcie wyniesie 4.300 z³/ha przy zalesie-
niu gatunkami iglastymi b¹d� 5.000 z³/ha �
gatunkami li�ciastymi  albo na stokach o na-
chyleniu powy¿ej 12 st. � 5.100 z³/ha). W ra-
zie potrzeby za zabezpieczenie uprawy przed
zwierzyn¹ poprzez grodzenie 2-metrow¹
siatk¹ producent rolny otrzyma wsparcie w
wysoko�ci 2.400 z³/ha.

Nastêpne rodzaje pomocy, to:
- PREMIA PIELÊGNACYJNA BEZ ZASTOSO-

WANIA REPELENTÓW, dla terenu o korzyst-
nej konfiguracji � 420 z³/ha na rok albo
na stokach o nachyleniu powy¿ej 12 st. �
750 z³ lub z ZASTOSOWANIEM REPELEN-
TÓW, dla terenu o korzystnej konfiguracji
� 700 z³/ha na rok albo na stokach o na-
chyleniu powy¿ej 12 st. � 1.100 z³/ha na
rok;

- PREMIA ZALESIENIOWA, dla producenta
rolnego uzyskuj¹cego co najmniej 20% do-
chodów z rolnictwa � 1.400 z³/ha na rok,
dla producenta rolnego uzyskuj¹cego
mniej ni¿ 20% dochodów z rolnictwa � 360
z³/ha na rok.

Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy w ra-
mach  Dzia³ania V  �Zalesianie gruntów
rolnych�, jakie warunki musz¹ spe³niaæ
grunty aby kwalifikowaæ siê do zalesie-
nia oraz z jakich form pomocy mo¿e sko-
rzystaæ rolnik ... � na te i inne pytania
odpowie Go�æ �Kuriera�, Marek Nieza-
bitowski  na str. 1 - 2

Unijne programy pomocowe dla polskiej
wsi sukcesywnie wchodz¹ w ¿ycie . Ko-
lejne programy, w ramach których rolni-
cy mog¹ sk³adaæ wnioski o pomoc, to :
�Inwestycje w gospodarstwach rolnych�
oraz  �U³atwienie startu m³odym rolni-
kom� - wiêcej na ich temat
na str. 3 - 4

O procedurze udzielania dotacji do wap-
nowania gleb � informuje Wielkopolska
Izba Rolnicza  na str. 5

Zapowiedzi pa�dziernikowych imprez
kulturalnych, sportowych i turystycz-
nych � str. 5

Uwaga, na str. 6 dwa wa¿ne komunika-
ty: �o nowelizacji ustawy Prawo Budow-
lane, obowi¹zuj¹cej od 31 maja br.� oraz
�o zmianach dotycz¹cych za³atwiania
spraw zwi¹zanych z rejestracj¹ pojaz-
dów�.

Ile prawdy zawiera powiedzenie �Cudze
chwalicie, swego nie znacie�, przekona
siê ka¿dy mieszkaniec powiatu, który w
poszukiwaniu �ladów przesz³o�ci, prze-
mierzy³ ca³¹ Polskê a nawet dalej, nie
zadaj¹c sobie trudu poznania historii
swojej Ma³ej Ojczyzny. - oto fragment
pierwszego z cyklu artyku³ów o zabyt-
kach i legendach Ziemi Koniñskiej
� str. 7 - 8
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Dla przyk³adu: producent rolny posiada
1,0 ha gruntu rolnego, który chcia³by prze-
znaczyæ na zalesienie i grunt spe³nia poni¿-
sze warunki (zalesienie dla gat.iglastych):
- teren o korzystnej konfiguracji � jednora-

zowe wsparcie wyniesie 4.300 z³/ha na rok;
- bez grodzenia uprawy � brak wsparcia;
- pielêgnacja nie wymaga zastosowania re-

pelentów i uprawa po³o¿ona jest na tere-
nie o korzystnej konfiguracji � premia wy-
nosi 420 z³/ha na rok, wyp³acane corocz-
nie przez okres 5 lat;

- producent rolny uzyskuj¹cy ponad 20%
dochodów z rolnictwa � premia zalesienio-
wa wyniesie 1.400 z³/ha na rok.
£¹czna wysoko�æ wsparcia w ci¹gu 20 lat

wyniesie w tym przyk³adzie 34.400 z³. Nie
uwzglêdniono tu wysoko�ci waloryzacji wy-
p³at w wysoko�ci okre�lonej wska�nikiem wzro-
stu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³a-
szanym przez Prezesa G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego.

M.J.B. Jakie dokumenty nale¿y do³¹czyæ
do wniosku zalesieniowego i kiedy up³y-
wa termin ich  z³o¿enia?
M.N. Ubiegaj¹cy siê o pomoc na zalesianie
gruntów rolnych w 2004 r. sk³ada wniosek
wraz z za³¹cznikami  w terminie do koñ-
ca tego roku w biurze powiatowym
ARiMR w Koninie (ul. Hurtowa 1).
Do wniosku do³¹cza siê:
� wypis z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dotycz¹cy dzia³ek
ewidencyjnych, na których s¹ po³o¿one
dzia³ki rolne przeznaczone do zalesienia;

� wypis z ewidencji gruntów i budynków do-
tycz¹cy dzia³ek ewidencyjnych, na których
s¹ po³o¿one dzia³ki rolne przeznaczone do
zalesienia;

� o�wiadczenie producenta rolnego o uzy-
skiwanych dochodach z pracy w gospodar-
stwie rolnym;

� za�wiadczenie o uzyskiwanych dochodach
z tytu³u prowadzenia dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej w roku poprzedzaj¹cym
rok, w którym z³o¿ono wniosek o przyzna-
nie p³atno�ci, wydane przez urz¹d skarbo-
wy � w przypadku, gdy producent rolny uzy-
skiwa³ takie dochody;

� o�wiadczenie producenta rolnego o pomo-
cy uzyskanej ze �rodków pochodz¹cych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku po-
przedzaj¹cym rok, w którym z³o¿ono wnio-
sek o przyznanie p³atno�ci - w przypadku,
gdy producent rolny uzyska³ tak¹ pomoc;

� dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskiwanie do-
chodów innych ni¿ okre�lone w w/w za³¹cz-
nikach w roku poprzedzaj¹cym rok, w któ-
rym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atno-
�ci � w przypadku, gdy producent rolny uzy-
skiwa³ takie dochody;

� kopiê czê�ci mapy ewidencji gruntów
i budynków z oznaczeniami poszczegól-

nych dzia³ek rolnych przewidzianych do
zalesienia.

Dodatkowe informacje zainteresowane
osoby znajd¹ na stronie internetowej ARiMR,
a tak¿e w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na zalesianie gruntów rolnych
objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz.U z 2004 r. nr 187 poz.1929 ze zmian).

Pragnê dodaæ, i¿ na zalesienia w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prze-
widziano 101,8 mln euro, co pozwoli na ob-
jêcie tego rodzaju wsparciem powierzchni oko-
³o 47 tys. ha w ca³ym kraju.

M.J.B. G³ówn¹ rolê w procesie realizacji
Dzia³ania V odegra Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, a jakiej pomo-
cy w sprawach zalesienia mog¹ oczekiwaæ
rolnicy w Biurze Rolnictwa i Le�nictwa ko-
niñskiego starostwa?
M.N. Starosta dokonuje oceny udatno�ci upra-
wy le�nej 2 lata po zalesieniu, poza tym prze-
kwalifikuje grunt rolny na grunt le�ny w pi¹-
tym roku realizacji planu zalesienia. Pracow-
nicy Wydzia³u Ochrony �rodowiska, Rolnic-
twa i Le�nictwa Starostwa Powiatowego w Ko-
ninie udzielaj¹ fachowych rad i informacji
na temat szeroko rozumianej pomocy finan-
sowej dla producentów rolnych, w tym na za-
lesianie gruntów rolnych. Pani Bo¿ena Fran-
kowska (pokój nr 454) udziela informacji na
temat programów unijnych, natomiast infor-
macje o zalesianiu gruntów rolnych (finan-
sowanych z Funduszu Le�nego, a tak¿e pro-
wadzonych przez ARiMR) uzyskacie Pañstwo
w pokoju nr 461 tutejszego .Starostwa.

M.J.B. Na koniec naszej rozmowy chcia-
³abym poruszyæ najbardziej aktualn¹ i za-
razem problematyczn¹ kwestiê zwi¹zan¹
z zalesieniami. A mianowicie, brak pla-
nów zagospodarowania przestrzennego
w wiêkszo�ci gmin  na terenie ca³ego kra-
ju (w tym tak¿e powiatu koniñskiego)
uniemo¿liwi wielu rolnikom wyst¹pienie
w tym roku o pomoc unijn¹ w ramach
dzia³ania �Zalesianie gruntów rolnych�.
Za zaistnia³¹ sytuacjê rolnicy nie ponosz¹
winy, czy w zwi¹zku z tym podjêto kroki
aby temu problemowi zaradziæ?
M.N. Tworzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jest wy³¹cznie
kompetencj¹ gminy, jest procesem d³ugotrwa-
³ym i � niestety, bardzo kosztownym. W dniu
dzisiejszym aktualne plany posiadaj¹ gminy
Rychwa³ i Kleczew oraz czê�ciowo �lesin. Sy-
tuacja taka wystêpuje na terenie ca³ego kra-
ju, gdzie niespe³na tylko 20% gmin posiada
takie plany. Niestety Rada Ministrów wyda-
j¹c Rozporz¹dzenie w dniu 11 sierpnia br.
nie uwzglêdni³a tego faktu. Z informacji, ja-
kie posiadamy w Starostwie, odpowiedni re-
sort Rady Ministrów ma wydaæ przej�ciowe
rozporz¹dzenie, które umo¿liwi wyst¹pienie
o zalesienie rolnikom równie¿ z tych gmin,
które nie posiadaj¹ aktualnych planów za-
gospodarowania przestrzennego.  Rozporz¹-
dzenie to powinno ukazaæ siê w ci¹gu naj-
bli¿szych tygodni.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê

Z Markiem Niezabitowskim,
pracownikiem Wydzia³u Ochrony
�rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa
Starostwa Powiatowego w Koninie

rozmawia³a Marta J. Bagrowska
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Cele dzia³ania
Pomoc udostêpniona w ramach dzia³ania
prowadziæ bêdzie do:
� Wzrostu dochodu rolniczego,
� Poprawy konkurencyjno�ci gospo-

darstw,
� Redukcji kosztów produkcji,
� Poprawy organizacji produkcji,
� Dostosowanie profilu produkcji gospo-

darstw do wymagañ rynku,
� Poprawy jako�ci produktów rolnych,
� Poprawy warunków i bezpieczeñstwa

pracy,
� Ochrony i poprawy stanu �rodowiska

naturalnego, krajobrazu, zachowania
i promocji dziedzictwa kulturowego
wsi i kultury regionalnej,

� Poprawy warunków sanitarno � higie-
nicznych produkcji,

� Poprawy warunków utrzymania (do-
brostanu) zwierz¹t

Opis dzia³ania
Wspierane bêd¹ projekty zwi¹zane z mo-
dernizacj¹ gospodarstw rolnych, prowa-
dz¹ce do ich dostosowania do warunków
funkcjonowania na Jednolitym Rynku.

Zakres pomocy
W ramach dzia³ania pomoc mo¿e byæ

przyznana na realizacjê projektów, które
przyczyni¹ siê do poprawy konkurencyj-
no�ci gospodarstw poprzez oddzia³ywa-
nie na wzrost jako�ci produkcji, jej skalê
i profil, obni¿enie kosztów oraz spe³nie-
nie wymogów w zakresie ochrony �rodo-
wiska, higieny i warunków utrzymania
zwierz¹t.
Projekty te mog¹ obejmowaæ m.in.:
� Zakup, budowê lub remont po³¹czo-

ny z modernizacj¹ budynków lub bu-
dowli s³u¿¹cych produkcji rolnej,

� Zakup lub instalacjê maszyn, urz¹dzeñ

lub narzêdzi do produkcji rolnej,
� Zakup stada podstawowego zwierz¹t

hodowlanych,
� Zak³adanie sadów lub plantacji wielo-

letnich,
� Wyposa¿enie pastwisk,
� Zakup, instalacjê lub budowê urz¹dzeñ

do nawadniania upraw,
� Zakup, instalacjê lub budowê urz¹dzeñ

s³u¿¹cych ochronie �rodowiska.

Beneficjenci dzia³ania
- Osoby fizyczne (obywatele UE prowa-

dz¹cych na terenie RP dzia³alno�æ rol-
nicz¹ jako posiadacze samoistni lub
zale¿ni gospodarstw rolnych, b¹d� pro-
dukcjê w dzia³aniach specjalnych pro-
dukcji rolnej),

- Osoby prawne (podmioty zarejestro-
wane w Rejestrze Przedsiêbiorców
w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS),
które zgodnie z wypisem z ww. reje-
stru prowadz¹ dzia³alno�æ rolnicz¹ lub
produkcjê w dzia³ach specjalnych pro-
dukcji rolnej w granicach RP)

UWAGA! Rejestr Przedsiêbiorców
w KRS obejmuje m.in. spó³ki (jawn¹,
partnersk¹, komandytow¹, komandy-
towo � akcyjn¹, z ograniczon¹ odpo-
wiedzialno�ci¹, akcyjn¹), spó³dzielnie,
przedsiêbiorstwa pañstwowe, jednost-
ki badawczo � rozwojowe.

Pomoc nie mo¿e byæ przyznana pod-
miotom, które nie posiadaj¹ gospodarstwa
rolnego i prowadz¹ produkcjê w nastêpu-
j¹cych dzia³ach specjalnych produkcji rol-
nej: zwierzêta laboratoryjne, hodowla en-
tomofagów lub hodowla i chów innych
zwierz¹t poza gospodarstwem rolnym.

Pomoc nie mo¿e byæ przyznana oso-
bie fizycznej pobieraj¹cej rentê w zwi¹z-

ku z orzeczeniem ca³kowitej, trwa³ej
niezdolno�ci do pracy, sta³¹ rentê rol-
nicz¹ z tytu³u niezdolno�ci do pracy lub
emeryturê.

UWAGA! Brak ograniczeñ wiekowych.

Kryteria dostêpu
1. Gospodarstwo, którego dotyczy pro-

jekt, prowadzone jest przez osobê
o odpowiednich kwalifikacjach zawo-
dowych lub (w przypadku osób praw-
nych) wnioskodawca w chwili ubie-
gania siê o pomoc i w ci¹gu 5 lat od
dokonania ostatniej p³atno�ci w ramach
projektu zatrudnienia do prowadzenia
gospodarstwa objêtego pomoc¹ oso-
bê o odpowiednich kwalifikacjach za-
wodowych.

UWAGA! Sta¿ pracy w gospodarstwie
mierzony jest okresem ubezpieczenia w
KRUS w charakterze rolnika lub do-
mownika lub okresem, w którym wnio-
skodawca by³ posiadaczem (w³a�cicie-
lem lub dzier¿awc¹) gospodarstwa.

2. Gospodarstwo, którego dotyczy pro-
jekt jest ¿ywotne ekonomicznie lub
osi¹gnie ¿ywotno�æ ekonomiczn¹ naj-
pó�niej po realizacji projektu.

3. Gospodarstwo, którego dotyczy pro-
jekt, stosownie do rodzaju prowadzo-
nej produkcji, spe³nia minimalne stan-
dardy w zakresie higieny, ochrony �ro-
dowiska i warunków utrzymania zwie-
rz¹t lub spe³ni je w momencie sk³ada-
nia koñcowego wniosku o refundacjê.

4. Pomoc nie mo¿e byæ przeznaczona na
projekt, który spowoduje wzrost pro-
dukcji, dla której brak normalnego
zbytu rynkowego.

Ponadto:
� warunkiem przyznania i udzielenia po-

mocy jest bie¿¹ce uregulowanie przez
beneficjenta zobowi¹zañ podatkowych
oraz z tytu³u ubezpieczeñ w ZUS
i KRUS,

� pomoc nie mo¿e byæ przyznana
i udzielona podmiotowi, który jest d³u¿-
nikiem ARiMR z tytu³u naruszenia przez
niego zasad udzielonej mu poprzed-
nio pomocy,

� projekt nie mo¿e byæ realizowany
z udzia³em innych �rodków publicz-
nych,

� pomoc nie mo¿e byæ przyznana na re-
alizacjê projektów kwalifikuj¹cych siê
do finansowania w ramach dzia³ania
�Dostosowanie gospodarstw rolnych
do standardów UE�.

Rolnik Koniñski
Unijne programy pomocowe dla polskiej wsi sukcesywnie wchodz¹ w ¿ycie. Kolej-

ne programy, w ramach których rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o pomoc, to: �Inwestycje
w gospodarstwach rolnych� oraz  �U³atwienie startu m³odym rolnikom�.  Dzia³ania te w
istotny sposób zwiêkszaj¹ mo¿liwo�ci pomocy dla rolnictwa. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e �rodków pomocowych nie wystarczy dla wszystkich zainteresowanych i o uzyskaniu
pomocy finansowej zadecyduje kolejno�æ z³o¿enia kompletnego wniosku.

Przypominamy wiêc, ¿e Oddzia³ Rejonowy ARiMR w Poznaniu  przy ulicy
Strzeszyñskiej 36, tel. (061) 845 56 00 przyjmuje wnioski  w ramach Dzia³ania
�Inwestycje w gospodarstwach rolnych � od 16 sierpnia, a w ramach Programu
�U³atwienie startu m³odym rolnikom� � od 15 wrze�nia

Inwestycje
w gospodartwach rolnych
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Forma i wysoko�æ pomocy
Pomoc finansowa udzielana jest w formie
zwrotu (refundacji) czê�ci poniesionych
kosztów kwalifikowanych projektu, a jej
maksymalny poziom wynosi:
(1) 50% lub
(2) 55% je�li beneficjentem jest m³ody rol-

nik, lub
(3) 60% je�li gospodarstwo po³o¿one jest

na obszarach ONW, lub
(4) 65% je�li gospodarstwo po³o¿one jest

na obszarach ONW i beneficjentem jest
m³ody rolnik.

UWAGA! M³odym rolnikiem w ramach
dzia³ania �Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych� jest osoba, która:
� Rozpoczê³a po raz pierwszy samo-

dzielnie prowadzenie gospodar-

stwa nie dawniej ni¿ w ci¹gu ostat-
nich 5 lat przed dat¹ przyznania
pomocy w ramach dzia³ania, i

� W chwili, gdy po raz pierwszy roz-
poczyna³a prowadzenie gospodar-
stwa nie ukoñczy³a 40 lat.

Maksymalna wysoko�æ pomocy finan-
sowej udzielonej jednemu beneficjentowi
i gospodarstwu w okresie realizacji pro-
gramu (lata 2004 � 2006) nie mo¿e prze-
kroczyæ 300 tys. z³otych.

Zobowi¹zania beneficjenta
� Niemo¿no�æ dokonania zmiany prze-

znaczenia projektu oraz przeniesienia
na rzecz innych osób prawa w³asno�ci
lub zawarcia umów przewiduj¹cych
przeniesienie posiadania: ziemi, budyn-

U³atwienie startu
m³odym rolnikom
Cele dzia³ania
� U³atwienie zak³adania lub przejmo-

wania gospodarstw przez m³odych
rolników,

� Wsparcie modernizacji gospodarstw
m³odych rolników.

Beneficjenci dzia³ania
Osoby fizyczne bêd¹ce w³a�cicielem
gospodarstwa rolnego lub dzier¿awca-
mi gospodarstwa rolnego nale¿¹cego do
Zasobu W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa.

Kryteria dostêpu
1. Pomoc mo¿e byæ przyznana rolniko-

wi, który:
� Jest pe³noletni i w chwili podejmo-

wania przez ARiMR decyzji o udzie-
leniu pomocy nie przekroczy³ 40
roku ¿ycia,

� Po raz pierwszy podj¹³ prowadzenie
gospodarstwa (tzn. sta³ siê jego po-
siadaczem samoistnym lub zale¿nym)
nie wcze�niej ni¿ 12 miesiêcy przed
podjêciem przez ARiMR decyzji
o udzieleniu pomocy,

UWAGA! Mo¿e ubiegaæ siê o pomoc
w ramach dzia³ania równie¿ osoba,
która by³a posiadaczem gospodar-
stwa wprawdzie d³u¿ej ni¿ 12 miesiê-
cy przed podjêciem przez ARiMR de-
cyzji o udzieleniu pomocy, jednak w
tym okresie faktycznie prowadzi³a
gospodarstwo nie d³u¿ej ni¿ 12 mie-
siêcy.

� Jest ubezpieczony w KRUS jako pro-
wadz¹cy gospodarstwo rolne,

� Posiada odpowiednie kwalifikacje.

UWAGA! W przypadku  nieposiadania
przez  wnioskodawcê  wymaganych
kwalifikacji, istnieje mo¿liwo�æ uzu-
pe³nienia wykszta³cenia w czasie 5 lat
od chwili podjêcia prowadzenia go-
spodarstwa.

UWAGA! Sta¿ pracy w gospodarstwie
mierzony jest okresem ubezpieczenia
w KRUS jako domownik lub okresem,
w którym wnioskodawca prowadzi³
przejête gospodarstwo rolne.

2. Gospodarstwo m³odego rolnika musi
byæ ¿ywotne ekonomicznie lub wnio-
skodawca musi wykazaæ, ¿e kryte-
rium to zostanie spe³nione nie pó�-
niej ni¿ 5 latach od chwili rozpoczê-
cia prowadzenia przez niego gospo-
darstwa.

3. Gospodarstwo m³odego rolnika, sto-
sownie do rodzaju prowadzonej pro-
dukcji, musi spe³niæ minimalne stan-
dardy w zakresie higieny, ochrony
�rodowiska i warunków utrzymania
zwierz¹t lub spe³niæ je nie pó�niej
ni¿ po 5 latach od chwili rozpoczê-
cia prowadzenia tego gospodarstwa
przez beneficjenta.

Ponadto pomoc nie mo¿e byæ przy-
znana osobie która:
� Przyjê³a gospodarstwo od wspó³ma³¿onka,

� Prowadzi gospodarstwo bêd¹c jego
wspó³w³a�cicielem, chyba, ¿e gospo-
darstwo to pozostaje we wspólnocie
ma³¿eñskiej,

� Jest d³u¿nikiem ARiMR z tytu³u na-
ruszenia przez ni¹ zasad udzielonej
jej poprzednio pomocy,

� Nie uregulowa³a bie¿¹cych zobowi¹-
zañ podatkowych i z tytu³u ubezpie-
czeñ w KRUS.

Forma i wysoko�æ pomocy
Pomoc przyznana jest w formie bez-

zwrotnej premii, której wysoko�æ wynosi
50 tys. z³otych.

Zobowi¹zanie beneficjenta
� Prowadzenie gospodarstwa przez co

najmniej 5 lat od dnia dokonania
przez ARiMR wyp³aty premii,

� Przechowywanie orygina³ów doku-
mentów, których kopie sk³adane by³y
jako za³¹czniki do wniosku o pomoc
finansow¹ przez 5 lat od dnia doko-
nania przez ARiMR wyp³aty premii,

� Umo¿liwienie dokonania przez
ARiMR lub inne uprawnione do tego
podmioty kontroli dokumentów lub
wizytacji terenowej,

� Terminowe z³o¿enie dokumentów
�wiadcz¹cych o wype³nieniu przez
beneficjenta zobowi¹zañ dotycz¹-
cych spe³nienia kryteriów wykszta³-
cenia oraz standardów higieny,
ochrony �rodowiska i warunków
utrzymania zwierz¹t w gospodarstwie
- w przypadku, gdy pomoc przyzna-
na by³a warunkowo z uwagi na nie-
spe³nienie któregokolwiek z ww. wy-
mogów,

� Z³o¿enia ankiety monitoruj¹cej.

Bo¿ena Frankowska

ków, maszyn, wyposa¿enia, narzêdzi,
inwentarza ¿ywego � odpowiednio
nabytych, wybudowanych lub zmoder-
nizowanych z wykorzystaniem pomo-
cy finansowej przyznanej na podsta-
wie umowy z ARiMR, przed up³ywem
5 lat od dnia dokonania ostatniej p³at-
no�ci w ramach projektu,

� Przechowywanie dokumentacji zwi¹-
zanej z realizacj¹ projektu przez okres
5 lat od dnia dokonania przez ARiMR
ostatniej p³atno�ci zwi¹zanej z jego
realizacj¹,

� Umo¿liwienie dokonania przez ARiMR
lub inne uprawnione do tego podmioty
kontroli dokumentów lub wizytacji te-
renowej,

� Z³o¿enie ankiety monitoruj¹cej.
Bo¿ena Frankowska
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Z dniem 13 wrze�nia 2004 roku zostaje
uruchomiona procedura udzielania dotacji do
kosztów zakupu, transportu i wysiewu wap-
na nawozowego, z wy³¹czeniem wapna na-
wozowego z produkcji ubocznej. Dotacja
udzielana bêdzie przez Wielkopolsk¹ Izbê
Rolnicz¹ w ramach �Programu rekultywacji
gleb zakwaszonych��, ze �rodków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podstawowym warunkiem otrzymania
dotacji jest przed³o¿enie aktualnych badañ
gleb, wraz z zaleceniami Stacji Chemicz-
no-Rolniczej. Dotacja udzielana bêdzie na
wapno nawozowe wysiane na u¿ytki rolne
znajduj¹ce siê na terenie województwa wiel-
kopolskiego, dla których potrzeby wapno-
wania okre�lone s¹ jako konieczne, potrzeb-
ne lub wskazane.

Udzia³ dotacji w kosztach zakupu, trans-
portu i wysiewu wapna nawozowego wyno-
si 45%, jednak nie wiêcej ni¿ równowarto�æ
6.000 euro dla jednego beneficjenta.

Dotacja udzielana bêdzie do kosztów po-
niesionych od dnia 16 lipca 2004 roku
do wyczerpania limitu, jednak nie d³u¿ej
ni¿ do dnia 30 listopada 2004 roku.

Wszelkich informacji na temat Programu
udziela Biuro Powiatowe WIR w Koninie,
ul. Hurtowa 1, pok. 214 � tel. 243 85 34,  Biu-
ra Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
których adresy dostêpne s¹ na stronie inter-
netowej www.kki.pl/wirpoz oraz Biuro Wo-
jewódzkie pod numerem tel. (+61) 847 84 80.

Za³o¿enia programu dotacji
do wapnowania gleb
Program polega³ bêdzie na dofinanso-

waniu kosztów stosowania wapna  nawozo-
wego na u¿ytki rolne po³o¿one na terenie
województwa wielkopolskiego, dla których
potrzeby wapnowania zgodnie z badaniami
Stacji Chemiczno-Rolniczej, okre�lone s¹ jako
konieczne, potrzebne lub wskazane.

Dotacja udzielona bêdzie producentom
rolnym stosuj¹cym na przebadane u¿ytki rol-
ne wapno nawozowe z przerobu ska³ wa-
piennych odmiany 01-05, wapno nawozowe
pochodzenia naturalnego � kopalina odmia-
ny 06a-09a, wapno nawozowe tlenkowe od-
miany 01 i 02, wapno nawozowe wêglanowe
odmiany 03-07 (zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja
2004 roku w sprawie okre�lenia typów wap-
na nawozowego Dz.U.2004.130.1384).

Dotacja bêdzie udzielana do kosztów za-

Wielkopolska Izba
Rolnicza informuje:

kupu, transportu i siewu wapna przez pro-
ducenta rolnego, z przeznaczeniem do sto-
sowania na u¿ytkach rolnych, dla których
potrzeby wapnowania okre�lone s¹ przez
Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹ jako konieczne,
potrzebne lub wskazane.

Dotacja o której mowa, bêdzie udzielo-
na do takiej ilo�ci wapna nawozowego, któ-
ra nie przekroczy dawki czystego sk³adnika
CaO w przeliczeniu na 1 ha u¿ytków rol-
nych, zalecanej przez Stacjê Chemiczno-Rol-
nicz¹ dla przebadanego area³u u¿ytków rol-
nych w danym gospodarstwie.

Dotacja obejmie wapno nawozowe za-
kupione bezpo�rednio u producenta b¹d�
te¿ autoryzowanego przedstawiciela produ-
centa. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ dotowania
wapna nawozowego zakupionego u po�red-
nika, je¿eli jednostkowy zakup danego pro-
ducenta rolnego wynikaj¹cy z zaleceñ Stacji
Chemiczno-Rolniczej jest mniejszy od ³adow-
no�ci �rodka transportu, którym dostarcza-
ne jest wapno nawozowe tj. 28 ton.

Badania zakwaszenia u¿ytków rolnych,
dla potrzeb okre�lenia przez Stacjê Chemicz-
no-Rolnicz¹ zalecanej dawki dotowanego
wapna, s¹ wa¿ne przez 4 lata od dnia ich
wykonania.

Zak³ada siê w ramach niniejszego Pro-
gramu dofinansowanie zakupu 34.864 ton
wapna nawozowego wymienionych powy-
¿ej odmian. Pozycja ta jest zale¿na od cen
wapna nawozowego, w zwi¹zku z czym
mo¿e ona ulec zmianie.

Dotujemy koszty poniesione od 16 lipca
2004 roku do 30 listopada 2004 roku.

Wykorzystanie dotacji przez
producenta rolnego, bêdzie
wymaga³o nastêpuj¹cej procedury:
Zg³oszenia w Biurze Powiatowym Wiel-

kopolskiej Izby Rolniczej chêci zakupu wap-
na nawozowego w ramach dotacji.

Przed³o¿enia aktualnego badania gleb,
wykonanego przez Stacjê Chemiczno-Rol-
nicz¹ wraz z zalecan¹ dawk¹ CaO/ha.

Na podstawie powy¿szych dokumentów
podpisana zostanie umowa pomiêdzy Wiel-
kopolsk¹ Izb¹ Rolnicz¹ a producentem rol-
nym o wykorzystaniu dotacji w ramach ni-
niejszego Programu. W umowie producent
rolny zostanie zobowi¹zany do wysiewu
zakupionego w ramach niniejszego Progra-
mu wapna nawozowego, w najbli¿szym
mo¿liwym terminie agrotechnicznym, jednak
nie pó�niej ni¿ do 15 sierpnia 2005 roku.

Umowa z za³¹cznikami zostaje przes³a-

na do Biura Wojewódzkiego. Podstawê wy-
p³aty dotacji bêdzie stanowi³a faktura zaku-
pu wapna nawozowego wraz z dowozem
do miejsca przeznaczenia.

Dotacja do kosztów wysiewu wapna ob-
liczona zostanie na podstawie zaleceñ Stacji
Chemiczno-Rolniczej, faktury oraz przyjêtej
kalkulacji kosztów wysiewu 1 tony wapna
nawozowego.

Wielkopolska Izba Rolnicza, po doko-
naniu weryfikacji dokumentów, przekazuje
nale¿n¹ producentowi rolnemu dotacjê
w terminie 15 dni po up³ywie ka¿dego mie-
si¹ca stanowi¹cego okres rozliczeniowy.

Do dnia 31 sierpnia 2005 roku, u ka¿de-
go producenta rolnego korzystaj¹cego z do-
tacji na wapno nawozowe, Wielkopolska
Izba Rolnicza przeprowadzi kontrolê wysie-
wu zakupionego wapna.

El¿bieta Bryl

na sportowo:
� 5 pa�dziernika - Indywidualne Biegi
Prze³ajowe w Wierzbinku,
� 8 pa�dziernika - Indywidualne
Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Lekkiej Atletyce w Sompolnie,
� 15 pa�dziernika - Dru¿ynowe
Mistrzostwa Powiatu Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Pi³kê No¿n¹
w Sompolnie,
� 19 pa�dziernika - Dru¿ynowe
Mistrzostwa Powiatu Gimnazjów
w Pi³kê No¿n¹ w �lesinie,
� 22 pa�dziernika - Dru¿ynowe
Mistrzostwa Powiatu w Pi³kê No¿n¹
Szkó³ Podstawowych w Grod�cu.

bli¿ej  kultury:
� 15 - 16 pa�dziernika - wszystkich
mi³o�ników twórczo�ci Chopina
zapraszamy na 2 - dniowe atrakcje,
przygotowane w ramach �Koncertu
muzyki Chopina� w ¯ychlinie
i w Koninie.
� 15 - 17 pa�dziernika � w Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie odbêdzie siê
Wystawa Poplenerowa, prezentuj¹ca
dzia³a uczestników tegorocznego
Miêdzynarodowego Pleneru
Malarskiego w �lesinie.

turystycznie do Poznania
21 - 24 pa�dziernika � Powiat Koniñ-
ski bêdzie siê prezentowa³ na Miêdzy-
narodowych Targach Turystycznych
�TOUR SALON� w Poznaniu.
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� Informacja o zmianach w ustawie
Prawo Budowlane wprowadzonych
ostatni¹ nowelizacj¹

Od 31 maja 2004r. obowi¹zuje nowe-
lizacja Prawa budowlanego, któr¹ wpro-
wadzono ustaw¹ z dnia 16 kwietnia
2004r. o zmianie ustawy - Prawo budow-
lane ( Dz. U. Nr  93, poz. 888), która oprócz
�kosmetyki� przepisów, których poprzednio
wprowadzona nowelizacja ustawy nasu-
wa³a du¿o w¹tpliwo�ci interpretacyjnych,
wprowadzi³a kilka zasadniczych zmian.
Najwa¿niejsze z nich  to:
 powiêkszenie katalogu robót budow-

lanych wymagaj¹cych zg³oszenia do
Starosty, a nie uzyskania pozwolenia
na budowê;

 enumeratywne wyszczególnienie ro-
dzaju robót, które s¹ istotnym odstêp-
stwem od udzielonego pozwolenia na
budowê, a które nieistotne;

 zwiêkszenie jednego ze sk³adników
(300 do 500 z³) do naliczania kar: le-
galizacyjnej za samowoln¹ budowê
obiektu jak równie¿ za dokonanie istot-
nego odstêpstwa od udzielonego po-
zwolenia;

 ka¿dy wniosek inwestora o udzielenie
pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu

stanowi wezwanie organu nadzoru bu-
dowlanego do przeprowadzenie obo-
wi¹zkowej kontroli. Kontrola nie jest
p³atna. Jednak¿e je�li podczas obowi¹z-
kowej kontroli zostanie stwierdzone
przez organ nadzoru budowlanego
dokonanie istotnego odstêpstwa, to jest
naliczana kara stanowi¹ca sumê
wszystkich odstêpstw;

 ca³kowit¹ nowo�ci¹ w obowi¹zuj¹cych
przepisach jest wprowadzenie kar za
samowolne przyst¹pienie do u¿ytko-
wania obiektu � tzn. bez pozwolenia
na u¿ytkowanie lub bez zg³oszenia
o zakoñczeniu robót budowlanych.
Kary te w stosunku do obiektów, któ-
rych budowa zosta³a zakoñczona do
30 maja 2004r. nie bêd¹ naliczane do
koñca 2004 roku. Oznacza to, ¿e usta-
wodawca wprowadzi³ vacatio legis do
obiektów zakoñczonych przed dniem
wej�cia w ¿ycie znowelizowanej usta-
wy. Od 1 stycznia 2005 r. kary za przy-
st¹pienie do u¿ytkowania bez dope³-
nienia formalno�ci � tzn. zg³oszenia
o zakoñczeniu budowy lub bez pozwo-
lenia na u¿ytkowanie (dotyczy to
obiektów, na które ustawa na³o¿y³a
wymóg uzyskania pozwolenia na u¿yt-

Komunikaty / Og³oszenia

kowanie) bêd¹ naliczane w stosunku
do wszystkich obiektów bez wzglêdu
na okres zakoñczenia budowy. Dla
przypomnienia dodam, i¿ od dnia
wej�cia w ¿ycie obecnej ustawy Pra-
wo budowlane � tj. od 01-01-1995r. jest
wymóg przechowywania przez inwe-
stora wszystkich dokumentów zwi¹za-
nych z budow¹ � dopóki obiekt ist-
nieje;

 w wyniku ostatniej nowelizacji prze-
pisów Prawa budowlanego w zakre-
sie kompetencji organów nie nast¹pi-
³y du¿e zmiany, jedynie w zakresie
wydawania pozwoleñ na budowê: te-
raz od 31-05-2004r. pozwolenia na
budowê mo¿e wydawaæ tylko Staro-
sta a nie jak dotychczas w niektórych
powiatach zadania te by³y zlecone or-
ganom gminy. Natomiast pozwolenia
na u¿ytkowanie, zg³oszenia zakoñcze-
nia budów oraz o�wiadczenia o roz-
poczêciu budowy nale¿¹ od 11 lipca
2003 r. do wy³¹cznej kompetencji or-
ganów nadzoru budowlanego � Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego.

El¿bieta Olszowska

Od 14 wrze�nia, obs³uga interesantów
w zakresie spraw zwi¹zanych z rejestracj¹
pojazdów, odbywa siê (nie jak dot¹d
w punktach na terenie gmin) ale w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Koninie,
przy Al. 1- Maja 9, na parterze budynku,
w dniach: poniedzia³ek, w godz. od 8.30
do 16.00 a w pozosta³e (wtorek - pi¹tek)
w godz. od 8.00 do 14.00.

Wraz ze zmianami organizacyjny-
mi, nast¹pi³o wprowadzenie nowego
oprogramowania do rejestracji pojaz-
dów. Dotychczas stosowany �POKED�
zosta³ zast¹piony Programem �PO-
JAZD�, który funkcjonuje w ramach
Systemu Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów i Kierowców. Dziêki Systemowi
CEPIK, baza pojazdów bêdzie znacz-
nie lepiej zabezpieczona i uporz¹dko-
wana.

W dniu 15 wrze�nia, w siedzibie Sta-
rostwa uruchomiono tak¿e punkt in-
formacyjny ds. rejestracji pojazdów, 
który przyjmuje zg³oszenia telefonicz-
ne pod numerem (063) 2430331.

�Pierwszy dzieñ rejestracji pojazdów wg nowych zasad i na nowym miejscu�

Od wrze�nia - rejestracja  pojazdów
w Starostwie

Zainteresowani klienci mog¹ zadzwo-
niæ pod ww. numer, aby uzgodniæ termin
rejestracji pojazdu a tak¿e uzyskaæ infor-
macje o niezbêdnych dokumentach, wy-

maganych do zarejestrowania pojazdu.
Uruchomienie punktu informacyjnego

ds. rejestracji pojazdów ma usprawniæ
obs³ugê klientów, i tym samym  skróciæ
czas oczekiwania klientów na za³atwienie
sprawy.

Marta J. Bagrowska
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Wêdrówki kulturalne

Szeroka gama walorów turystycznych i krajobrazowych, to
nie jedyne skarby Powiatu Koniñskiego. To bowiem, nieroze-
rwalnie zwi¹zana z losami kraju i Europy historia oraz kszta³tuj¹-
ce siê na styku kultur tradycje tworz¹ niepowtarzalny klimat tej
Ziemi.

Dwory, dworki i pa³ace porozrzucane po ca³ym powiecie
oraz unikatowe zabytki o charakterze sakralnym przypominaj¹
o przesz³o�ci okolic i ich znacz¹cym wp³ywie na rozwój rodz¹cej
siê pañstwowo�ci i katolicyzmu polskiego. Przecinaj¹ca Konin
Warta i ³¹cz¹cy siê z ni¹ rz¹d jezior rynnowych przyczyni³y siê do
rozkwitu ruchu handlowego, gospodarczego i cywilizacyjnego
ca³ego kraju. W³a�nie na Ziemi Koniñskiej krzy¿owa³y siê szlaki

handlowe z Bizancjum, a potem z Czech z tymi które wiod³y
z zachodu na wschód.

O barwnej historii tych Ziem �wiadcz¹ kronikarskie zapisy,
pozosta³o�ci budowli oraz wspania³e legendy i przypowie�ci lu-
dowe.

Ile prawdy zawiera powiedzenie �Cudze chwalicie, swego
nie znacie�, przekona siê ka¿dy mieszkaniec powiatu, który
w poszukiwaniu �ladów przesz³o�ci, przemierzy³ ca³¹ Polskê,
a nawet dalej, nie zadaj¹c sobie trudu poznania historii swojej
Ma³ej Ojczyzny.

Kto chcia³by uchyliæ r¹bka z obfitego dorobku historycznego
i kulturalnego  powiatu, powinien wybraæ siê na przeja¿d¿kê
szlakiem zabytków Ziemi Koniñskiej. Aby u³atwiæ Pañstwu ten
powrót do korzeni, rozpoczynamy na ³amach �Kuriera� cykl arty-
ku³ów prezentuj¹cych osobliwo�ci i ciekawostki historyczne
z naszego terenu � dziedzictwo, o którym nie wolno nam zapo-
mnieæ.

W nasz¹ podró¿ w czasie wyruszamy z  gminy Wierzbinek.
Jak legenda g³osi, ze wsi Noæ (obecnie nale¿¹cej  do gminy Wierz-
binek) wywodzi³a siê Rzepicha (zwana tak¿e Rzepk¹ lub Rzepn¹),
¿ona Piasta Ko³odzieja, ksiêcia Polan. Kobieta o wielkim sercu,
uczynna i pracowita, która powi³a Piastowi syna: Siemowita (Zie-
mowita).

Zespó³ Ko�cio³a Parafialnego p.w. �w. Benona
w Broniszewie. Wzniesiony w latach 1902 - 1910, murowany,
jednonawowy, gotycki.

Murowany XIX � wieczny dwór� obecnie siedziba
Urzêdu Gminy Wierzbinek.

Najstarsza czê�æ Ko�cio³a � prezbiterium

Ko�ció³ Parafialny p.w. �w. Miko³aja w Sadlnie; neogotycki,
orientowany, trzynawowy; zbudowany w latach
1856 � 1860, rozbudowany w 1865 r.
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Drogi Czytelniku, skorzystaj z bogactwa historycznego Ziemi
Koniñskiej i wyrusz razem z nami w podró¿  szlakiem jej zabyt-
ków. To mo¿e byæ naprawdê wspania³a przygoda.

Materia³y �ród³owe: www.wierzbinek.pl; www.kruszwica.net;
 Marta J. Bagrowska

Zdjêcia: Lidia Cichocka

Za�lubiny Rzepichy i Piasta, (oczywi�cie w obrz¹dku pogañskim)
hucznym echem odbi³y siê po ca³ej wsi. Potem m³oda para zamiesz-
ka³a we w³asnej zagrodzie niedaleko Kruszwicy nad jeziorem Gop³o
(gdzie do dzi� jeszcze jest wysepka nosz¹ca nazwê: Rzepny).

Znajduj¹cy siê na o³tarzu obraz  �w. Benona, autorstwa
Antoniego Szulczyñskiego.

Mogi³a Powstañców z 1863 roku.

Przylegaj¹cy do Dworu, pochodz¹cy z tego samego okresu park
krajobrazowy

Oprócz uprawy roli i du¿ej pasieki, dostarczaj¹cej miodu
i wosku,  Piast zarabia³ tak¿e ko³odziejstwem. W wype³nianiu
licznych obowi¹zków, pomaga³a mê¿owi (jak g³osi podanie) do-
bra i bardzo gospodarna Rzepicha.

Gdy Piast zwyciê¿y³ Popiela w walce o w³adzê i zosta³ ksiê-
ciem Polan, wraz z ¿on¹ Rzepich¹ zasiad³ na tronie w Kruszwicy.
Z mi³o�ci jednak do ziemi i roli, rozkaza³ p³ug swój postawiæ
przy tronie.

Tak oto wygl¹da³y pocz¹tki panowania w Polsce wielkiej dy-
nastii Piastów.

Z ba�ni i legend czas przenie�æ siê do czasów bli¿szych wspó³-
czesno�ci. Choæ, na terenie gminy znaleziono garnki z ludzkimi
popio³ami pochodzenia kultury ³u¿yckiej (okres epoki br¹zu
ok. 1300 � 1100 p.n.e), odkryto cmentarzysko kultury pomor-
skiej i przedmioty u¿ytkowe pochodz¹ce z epoki kamienia, to
do czasów obecnych  zachowa³y siê obiekty pochodz¹ce  z XIX
i pocz¹tków XX wieku.


