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O
d kilku tygodni trwajà prace przy mo-
dernizacji drogi krajowej nr 5. Jest to
d∏ugo oczekiwana inwestycja, która

ma polepszyç po∏àczenie drogowe naszej gmi-
ny z Poznaniem. Termin zakoƒczenia robót
wyznaczono na koniec listopada br. O zakresie
modernizacji pisaliÊmy ju˝ wielokrotnie, ale
przypomnijmy krótko najwa˝niejsze punkty:
1. przy stacji PKN Orlen wybudowane b´dzie

rondo,

2. za stacjà PKN Orlen zbudowana b´dzie
k∏adka dla pieszych,

3. na wysokoÊci ul. Laskowej powstanà le-
woskr´ty,

4. na skrzy˝owaniu drogi nr 5 i Wojska Pol-
skiego powstanà lewoskr´ty,

5. skrzy˝owanie w D´bienku zostanie prze-
budowane, powstanà pasy wy∏àczeƒ, któ-
re majà u∏atwiç skr´canie w lewo,

6. w Trzebawiu powstanà lewoskr´ty,
7. na wysokoÊci Hotelu „Delicjusz” powsta-

nie nowe skrzy˝owanie, które zastàpi ist-
niejàce kilkaset metrów dalej skrzy˝owa-
nie w Rosnówku,

8. powstanie równie˝ Êcie˝ka rowerowa,
która umo˝liwi bezpieczniejsze porusza-
nie si´ wzd∏u˝ drogi,

9. na wyjeêdzie z D´bienka zbudowana b´-
dzie k∏adka dla zwierzàt, a z obydwu
stron drogi ma powstaç ogrodzenie.
Przebudowana droga b´dzie przebiega∏a

swoim obecnym Êladem, a wi´c b´dzie posia-
da∏a jeden pas ruchu dla ka˝dego kierunku
jazdy. Pobocza drogi zostanà umocnione i po-

szerzone. Ich szero-
koÊç ma wynosiç 2,25
m. Wed∏ug specjali-
stów pozwoli to spe∏-
niç poboczom rol´ pa-
sów awaryjnych lub
miejsc, gdzie bez-
piecznie b´dzie mo-
g∏a stanàç, np. karet-
ka pogotowia. W naj-
bli˝szych miesiàcach
czekajà nas liczne
utrudnienia w ruchu.
Próbki tego mieliÊmy
podczas niedawnego

frezowania asfaltu. Znacznie wi´kszych pro-
blemów z jazdà nale˝y spodziewaç si´, gdy
rozpocz´ta zostanie przebudowa skrzy˝o-
waƒ i nak∏adanie nowej nawierzchni asfalto-
wej. Liczne przew´˝enia drogi i ruch waha-
d∏owy b´dà powodowa∏y korki. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapro-
ponowa∏a, aby cz´Êciowo ruch skierowaç
przez miasto. Burmistrz nie wyrazi∏ zgody na
takie rozwiàzanie. Uzna∏, ˝e powsta∏y ruch
pojazdów stanowi∏by zagro˝enie dla miesz-
kaƒców i budynków zlokalizowanych
wzd∏u˝ przebiegu trasy ruchu pojazdów.

Ruszy∏a modernizacja „piàtki”
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dokoƒczenie na str. 15
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O
d po∏owy stycznia trwa∏y w naszej
gminie wybory w∏adz w jednostkach
pomocniczych gminy (so∏ectwach

i Samorzàdzie Mieszkaƒców St´szewa). Te-
gorocznym wyborom towarzyszy∏o wyjàt-
kowo du˝e zainteresowanie, co przejawia∏o
si´ mi´dzy innymi zwi´kszonà frekwencjà.
W wielu so∏ectwach jeszcze nigdy nie uda∏o
si´ zgromadziç na zebraniu tak licznej gru-
py mieszkaƒców. Równie silne, co zaintere-
sowanie, by∏y emocje. Podczas dyskusji nad
sprawozdaniami so∏tysów pada∏o niekiedy
wiele krytycznych uwag (by∏y te˝ pochwa-
∏y), ale na wi´kszoÊci zebraƒ dyskusji nie by-
∏o, za to podczas g∏osowania mo˝na by∏o
wyczuç nerwowà atmosfer´. CoÊ szczegól-
nego dzieje si´ w lokalnych Êrodowiskach.
Niespotykane do tej pory na takà skal´ „or-
ganizowanie” zwolenników poszczególnych
kandydatów mo˝e budziç obaw´, ˝e miesz-
kaƒcy nie zawsze wybierali tych, którzy po-
siadajà cechy predysponujàce ich do pe∏nie-
nia funkcji lokalnego lidera i osoby najwa˝-
niejszej w kontaktach mieszkaƒców z bur-
mistrzem i radnymi. Na ile te jednorazowe
sojusze wyjdà na dobre so∏ectwom oka˝e si´
w ciàgu najbli˝szych czterech lat. Oby by∏o
jak najlepiej. Towarzyszàce wyborom emo-
cje w niektórych Êrodowiskach chyba pog∏´-
bi∏y skrywane ró˝nice i trudno b´dzie w naj-
bli˝szym czasie je zniwelowaç. Wybrani
w takiej atmosferze so∏tysi mogà mieç du˝e
trudnoÊci w jednoczeniu mieszkaƒców wo-
kó∏ wspólnych spraw. W tym roku, chyba po
raz pierwszy w historii, w jednym so∏ectwie
wybory zosta∏y powtórzone. Na wniosek
radnego Henryka Szelàga Rada Miejska Gmi-
ny St´szew, uniewa˝ni∏a wybory w so∏ec-
twie D´bno z powodu nie wywieszenia
przez panià so∏tys, w odpowiednim czasie,
plakatów informujàcych o zebraniu wybor-
czym. W wyniku powtórnych wyborów no-
wym so∏tysem zosta∏a Jolanta Szypura.
Zmiany so∏tysów nastàpi∏y tak˝e w Twardo-
wie, Witoblu i Tomiczkach. Mamy tak˝e no-
wego przewodniczàcego w St´szewie. Nowe
w∏adze jednostek pomocniczych gminy
przedstawiajà si´ nast´pujàco:

B¢DLEWO
So∏tys: Aleksandra Piasecka.
Rada so∏ecka: Miros∏aw Ka∏ek, Regina

Komasa, Sylwester Piàtkowski, Eugeniusz
Witkowski.

D¢BNO
So∏tys: Jolanta Szypura.
Rada so∏ecka: Urszula Adam, W∏ady-

s∏aw Jeziorecki, Katarzyna Jóêwiak, Zbi-
gniew Kawka, Lech Kaêmierczak, Wojciech
Maçkowiak, Stanis∏aw Szlufik.

DRO˚D˚YCE
So∏tys: Grzegorz Michalak.
Rada so∏ecka: Czes∏aw Kaczmarek, Ste-

fan Kociemba, Marian Ratajczak, Jaros∏aw
Urbaniak.

JEZIORKI
So∏tys: Piotr Rozumek.
Rada so∏ecka: Roman Bendlewski, Ar-

tur Deja, Henryk Gomu∏a.

¸ÓDè
So∏tys: Kazimiera Kalemba.
Rada so∏ecka: Ryszard Marciniak, Bro-

nis∏aw Palacz, Stanis∏aw Ro˝niakowski,
Franciszek Szajek.

MIROS¸AWKI
So∏tys: Czes∏aw WiÊniewski.
Rada so∏ecka: Miros∏aw Br´k, Roman

Klemczyƒski, Bogumi∏a Ludwiczak, Barbara
Ro˝ek.

MODRZE
So∏tys: Marian Trojanowski.
Rada so∏ecka: Bronis∏aw Derda, Roman

Ksoƒ, Zbigniew Maik, Krzysztof Robaszyƒ-
ski, Wies∏aw Ro˝ek, Józef Szypura.

PIEKARY
So∏tys: Kazimierz Kalemba.
Rada so∏ecka: Bo˝ena Adamczak, Mar-

cin Kalemba, Kazimierz Szaroleta, Krzysztof
Targosz, Stanis∏aw Wierny.

SAPOWICE
So∏tys: Adam So∏tysiak.
Rada so∏ecka: Beata Dobrzyƒska, Jan

Ginter, Tadeusz Krupa, Rafa∏ Frydrych, Mi-
cha∏ Kaczmarek, Zenon Kempa, Tadeusz
M∏ynarek.

SKRZYNKI
So∏tys: Andrzej Zi´tek.
Rada so∏ecka: Zbigniew Kuêlak, Mieczy-

s∏aw Muchowski, Tadeusz Paku∏a, Izabela
Paluszak.

S¸UPIA
So∏tys: Mieczys∏aw Kowalczyk.
Rada so∏ecka: Roman Dominiak, Pawe∏

Kowalczyk, Eugeniusz Owczarzak, Stefan
Strykowski.

STRYKOWO
So∏tys: Ireneusz Gorszkowiak.
Rada so∏ecka: Roman Bendlewski, Hen-

ryk Bendowski, Jacek Kowalczyk, Stanis∏aw
Przybylski, ¸ukasz Spurtacz, Tomasz Szy-
maƒski, Marek Urbaniak.

SROCKO MA¸E
So∏tys: Franciszek Kuik.
Rada so∏ecka: Edward Rybarski, Józef

Szewczyk, Miros∏aw Tomczak.

TOMICE
So∏tys: W∏adys∏aw Kowalczyk.
Rada so∏ecka: ˚aneta Burlaga, W∏ady-

s∏aw Mytko, Adam Pawicki.

TOMICZKI
So∏tys: Hanna S∏oma.
Rada so∏ecka: Ryszard Anio∏a, Leon Ka-

lemba, Anna Klorek, Zdzis∏aw Walkowiak.

TRZEBAW
So∏tys: Zygmunt Ci´˝ki.
Rada so∏ecka: Kazimierz Dudziak, To-

masz Jerzykiewicz, Roman Nowak, Piotr
Szulda, Danuta Wsz´dyby∏.

TWARDOWO
So∏tys: Tadeusz Lasecki.
Rada so∏ecka: Zbigniew Jakubiak, Tade-

usz Rybarczyk, Henryk Strykowski, Józef
Szkudlarek, Krzysztof Wojciechowski.

WIELKAWIEÂ
So∏tys: Marian Ratajczak.
Rada so∏ecka: Renata BanaÊ, Wiktor

Gatniejewski, Czes∏aw Michalak, Jan Nowak.

Po wyborach 
so∏eckich
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W
ostatnich tygodniach najgor´t-
szym tematem wszystkich roz-
mów sta∏y si´ podatki, g∏ównie za

sprawà podatku od nieruchomoÊci. Cztero-
krotny wzrost stawki podatkowej wzburzy∏
wszystkich podatników. Bez wàtpienia
s∏usznie wyra˝ane by∏o niezadowolenie, je-
˝eli nagle za swojà nieruchomoÊç musieli-
Êmy p∏aciç o 400% wi´cej ni˝ w ubieg∏ym ro-
ku. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna,
i˝ okaza∏o si´, ˝e g∏ównym winowajcà za-
mieszania jest powiat poznaƒski, który po-
mimo ustawowego obowiàzku nie zaktuali-
zowa∏ prowadzonego przez siebie rejestru
gruntów. Skutek jest taki, ˝e zdecydowana
wi´kszoÊç podatników ma naliczony poda-
tek znacznie wy˝szy ni˝ wynika∏oby to
z przeprowadzonej przed uchwaleniem po-
datków symulacji. Na ten temat wypowie-
dziano ju˝ wiele s∏ów, ale spróbujmy upo-
rzàdkowaç fakty. 

Pod koniec 2002 roku Sejm zmieni∏ sposób
naliczania podatku od nieruchomoÊci. Pisali-
Êmy o tym szeroko w grudniowym numerze
WieÊci, ale chyba wi´kszoÊci czytelników ta
publikacja umkn´∏a uwadze. Skutek by∏ ta-
ki, i˝ w chwili otrzymania decyzji podatko-
wej prawie wszyscy byli bardzo zaskoczeni.
W Urz´dzie gromadzi∏y si´ t∏umy ludzi.
Wszyscy zg∏aszali reklamacje. Jeszcze
w ubieg∏ym roku p∏aciliÊmy podatek w ten
sposób, ˝e od ca∏ej nieruchomoÊci naliczana
by∏a jedna stawka (u nas 0,06 z∏ za m2). Od
1 stycznia br. zasady te zmieni∏y si´ ca∏kowi-
cie. Znikn´∏a jedna stawka podatku od m2,
a o podstawie obj´cia gruntu poszczególnà
stawkà podatkowà decyduje zapisany w re-
jestrze gruntów sposób wykorzystania. Ka˝-
da dzia∏ka jest dzielona na cz´Êç zabudowa-
nà i niezabudowanà. Niezabudowana mo˝e
byç obj´ta podatkiem rolnym, a je˝eli zosta-
nie zaliczona do klasy V lub VI to w ogóle po-
datek nie zostanie naliczony. Ustawodawca

wprowadzi∏ równie˝ poj´cie „pozosta∏ych
gruntów”, od których maksymalnie mo˝na
pobieraç podatek w wysokoÊci 0,30 z∏ za m2.
Radni stosujàc zasad´ zmniejszania wszyst-
kich stawek podatkowych o 20% postanowi-
li, ˝e w 2003 roku od pozosta∏ych gruntów
b´dziemy p∏aciç 0,24 z∏ za m2. Przy ustalaniu
wymiaru podatków okaza∏o si´, ˝e stawka
jest stosowana prawie do wszystkich grun-
tów poniewa˝ rejestr nie by∏ aktualny. Efekt
jest taki, ̋ e nastàpi∏ wzrost podatku o 400 %,
co oczywiÊcie nie by∏o niczyim zamiarem.
Ale sta∏o si´. Burmistrz W∏odzimierz Pinczak
zleci∏ natychmiast przystàpienie do aktuali-
zacji rejestru gruntów, poniewa˝, ze strony
starosty nie mo˝na by∏o spodziewaç si´ szyb-
kiej reakcji. Sposób liczenia nowego podatku
jest tak skonstruowany, ˝e w∏aÊciciele naj-
mniejszych dzia∏ek i tak b´dà mieç wi´k-
szoÊç podatku naliczanà wed∏ug stawki od
pozosta∏ych gruntów (pomimo aktualizacji
rejestru). Powstaje w ten sposób nierównoÊç
pomi´dzy podatnikami, która nigdy do tej
pory nie by∏a w naszej gminie praktykowa-
na. Niestety woli ustawodawcy nie da si´
zmieniç. 

Aby jednak zmniejszyç skutki tej rewolucji
podatkowej burmistrz zaproponowa∏ rad-
nym aby zmniejszyli stawk´ podatku od po-
zosta∏ych gruntów o po∏ow´. Radni wniosek
burmistrza zaakceptowali i uchwali, ̋ e nowa

stawka na 2003 rok wynosiç b´dzie 0,12 z∏ za
m2. Przeprowadzone przyk∏adowe symulacje
pozwalajà twierdziç, ̋ e w ten sposób problem
powinien byç rozwiàzany. Niestety to jednak
nie koniec naszych problemów. Ju˝ po podj´-
ciu uchwa∏y zmniejszajàcej podatek okaza∏o
si´, ˝e Regionalna Izba Obrachunkowa (dalej
RIO), która sprawuje nadzór nad gospodarkà
finansowà gmin, nie wyra˝a zgody na obni-
˝enie podatku w trakcie roku podatkowego.
Nale˝y w tym miejscu zaznaczyç, ̋ e RIO do tej
pory wyra˝a∏a inny poglàd. Dowodem na to
jest pozytywna opinia o uchwale gminy Swa-
rz´dz, której pozwolono obni˝yç podatki.
Przyk∏ad Swarz´dza by∏ dowodem, ˝e mo˝li-
we jest obni˝enie podatku w trakcie roku po-
datkowego. Podobne stanowisko do tej pory
prezentowa∏ w swoim orzecznictwie Naczel-
ny Sàd Administracyjny. Niestety niedawno
poznaƒski oÊrodek Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego zmieni∏ zdanie i orzek∏, ̋ e obni˝e-
nie podatku w trakcie roku podatkowego pod-
wa˝a zasad´ zaufania obywateli do paƒstwa.
Tym sposobem powsta∏ stan niepewnoÊci,
który wkrótce b´dzie rozstrzygni´ty przez
RIO. Je˝eli decyzja RIO b´dzie dla naszej gminy
negatywna to najprawdopodobniej zostanie
zaskar˝ona do NSA. W podobnej sytuacji zna-
laz∏o si´ wiele innych gmin, które równie˝

WITOBEL
So∏tys: Ryszard Borak.
Rada so∏ecka: Stefan Kalemba, Daniel

Kosicki, Leszek Trafas, Janina W´c∏awek.

WRONCZYN
So∏tys: Zygmunt Jankowiak.
Rada so∏ecka: Zenon Adamek, Kazi-

mierz Blejwas, Marek Jankowski, Marian
Zajdel.

ZAMYS¸OWO
So∏tys: Leon Kaƒdu∏a.
Rada so∏ecka: Stanis∏aw Baranowski,

Henryk Olejniczak, W∏odzimierz Pinczak, Ja-
nusz P∏otkowiak, Pawe∏ Rawecki, Marian
Szczeszek.

ST¢SZEW
Przewodniczàcy: Zygmunt Matuszewski.
Zarzàd: Tomasz Balcerek, Zbigniew Do-

tka, Henryk Krzy˝aƒski, Anna Lewandow-

ska, Marian Majorczyk, Karol Perlicjan, Ma-
rian Skrzypczak.

Wnioski zg∏aszane podczas zebraƒ wy-
borczych oraz poczynione obserwacje spo-
wodowa∏y opracowanie nowych statutów
so∏ectw i Samorzàdu Mieszkaƒców St´sze-
wa. Po konsultacjach z mieszkaƒcami zo-
sta∏y przyj´te na ostatniej sesji.

(m)

Jeszcze raz 
o podatkach

dokoƒczenie na str. 4
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podj´∏y uchwa∏y obni˝ajàce podatki. Ca∏a
sprawa powinna wyjaÊniç si´ w ciàgu 2–3
miesi´cy. Nawet je˝eli uda si´ jà pozytywnie
zakoƒczyç, to efekt zamieszania pozostanie. 

Trzeba wyraênie podkreÊliç, ̋ e burmistrz
naszej gminy zaproponowa∏ obni˝k´ podat-
ków po dok∏adnym zbadaniu obowiàzujàce-
go prawa i linii orzeczniczej NSA, która takà
mo˝liwoÊç dopuszcza∏a. W tej sprawie bur-
mistrz wystosowa∏ równie˝ zapytanie do

ministra finansów. Odpowiadajàc minister
finansów stwierdzi∏, ˝e obowiàzujàce prze-
pisy nie zabraniajà obni˝enia podatku
w trakcie roku podatkowego. Ostatnie s∏o-
wo nale˝y jednak do RIO i NSA. 

(m)

W
raz z koƒcem zimy i stopnieniem
Êniegów naszym oczom objawi∏ si´
przera˝ajàcy widok ba∏aganu jaki

stworzyliÊmy w czasie zimy. Przydro˝ne ro-
wy sà pe∏ne najró˝niejszych Êmieci. Chyba
jeszcze nigdy tak du˝o odpadów nie zosta∏o
porzuconych w rowach, lasach, na dzikich
wysypiskach Êmieci. Trudno znaleêç uzasad-
nienie dla takiego stanu rzeczy. Wydaje si´, ̋ e
zasz∏y zdarzenia, które uzasadnia∏yby takie
post´powanie. Wr´cz przeciwnie, realizowa-
ny od kilku lat program odbioru Êmieci po-
zwala na pozbywanie si´ ich w sposób cywi-
lizowany, zgodny z prawem i poszanowa-
niem Êrodowiska naturalnego. Coraz liczniej
ustawiane pojemniki na posegregowane
Êmieci pozwalajà w zasadzie na bezp∏atne
pozbycie si´ prawie wszystkich odpadów.
Wymaga to odrobiny wysi∏ku, ale czy˝ nie
jest on konieczny dla zachowania naszego
najbli˝szego otoczenia w nale˝ytym stanie.
Przecie˝ ka˝dy z nas chce mieszkaç w ∏adnej

okolicy, czystej i zadbanej. Prawie wszyscy to
deklarujà, ale patrzàc na naszà gmin´ mo˝-
na niekiedy odnieÊç wra˝enie, ˝e stanowi oa-
z´ mi∏oÊników brzydoty i ba∏aganu. Przy
g∏ównych ulicach niszczone sà znaki drogo-
we, kosze na Êmieci sà wyrywane z ziemi
wraz z betonowà stopà (np. na koƒcu ul. Po-
znaƒskiej w kierunku D´bienka). Przecie˝
w ten sposób znaczna cz´Êç bud˝etu gminy
marnotrawiona jest na ustawianie kolejnych
znaków, koszy, usuwanie nielegalnych wysy-
pisk Êmieci czy sprzàtanie rowów. A przecie˝
pieniàdze mog∏yby byç wydane na zakup
∏adnych kwietników, posadzenie kwiatów,
s∏owem na popraw´ wizerunku miasta
i gminy. Wolimy jednak traciç osobistà ener-
gi´ i pieniàdze na burzenie tego co wspólnie
zbudowaliÊmy. Je˝eli wi´kszoÊç z nas tak nie
post´puje to chyba jednak pozostajemy bier-
ni na przejawy ba∏aganiarstwa i wandali-
zmu. Pozbywajàc si´ odpadów starajmy si´
myÊleç o w∏asnym oraz wspólnym dobru.

Wszyscy na nie pracujà i wszyscy powinni je
chroniç. Mienie spo∏eczne nie jest czyjeÊ tylko
nasze. Czy doprawdy tak trudno segregowaç
odpady i umieszczaç je w odpowiednich po-
jemnikach na Êmieci wed∏ug wskazówek
firm opró˝niajàcych je. Przecie˝ wkrótce
przestanà to czyniç, je˝eli w pojemniku na
szk∏o znajdowaç b´dà nadal ˝u˝el, plastik,
z∏om, makulatur´. Wówczas b´dziemy mu-
sieli p∏aciç za wywóz tych odpadów z na-
szych posesji lub zginiemy w ba∏aganie. Ko-
nieczny jest tak˝e apel o zadbanie wokó∏ naj-
bli˝szego otoczenia publicznych pojemników
na odpady. Obecnie nagminnie mo˝na obser-
wowaç rozrzucane wokó∏ nich Êmieci. Prze-
cie˝ te pojemniki stojà w sàsiedztwie czyjejÊ
posesji. Nie uprzykrzajmy sobie nawzajem
˝ycia. Problem ba∏aganu staje si´ tak wa˝ny,
˝e znalaz∏ si´ równie˝ wÊród punktów dysku-
sji na przedostatniej sesji Rady Miejskiej Gmi-
ny St´szew. Wszyscy wyra˝ali zdumienie
i zaniepokojenie rozwojem tego zjawiska.
Niekiedy wydaje si´, ˝e bezcelowe by∏o anga-
˝owanie bardzo du˝ych Êrodków w budow´
wysypiska Êmieci i stworzenie systemu od-
bioru Êmieci. Za kilka tygodni nadejdzie lato.
Przyjadà do nas turyÊci, niektórzy zapewne
po raz pierwszy. Zróbmy wszystko aby ze-
chcieli przyjechaç tu ponownie. 

(m)

L
udzie zdominowali Ziemi´ bardziej ni˝
zdo∏a∏ to uczyniç jakikolwiek inny ga-
tunek. Naszej planecie grozi ogromne

niebezpieczeƒstwo, gdy˝ w wyniku ludzkiej

aktywnoÊci poniesie ona nieowracalnà
szkod´. 

Upowszechnianie dzia∏aƒ proekologicz-
nych to zadanie niezwykle istotne, szczegól-
nie dziÊ gdy dzia∏ania na rzecz naszego Êro-
dowiska i powstrzymania jego dalszej de-

gradacji sta∏y si´ priorytetem na ca∏ym
Êwiecie.

Skoro my powodujemy, ̋ e nasze Êrodowi-
sko ulega degradacji, musimy bezwzgl´dnie
podjàç wszelkie konieczne kroki ku popra-
wie tej sytuacji, przede wszystkim poprzez

dokoƒczenie ze str. 3

Zadbajmy 
o nasze otoczenie

Chroƒmy Êrodowisko,
jesteÊmy jego cz´Êcià
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ograniczenie zu˝ycia surowców. Wtórny
przerób surowców ju˝ wczeÊniej wykorzy-
stanych (puszki, butelki szklane i plastiko-
we, makulatura itd.) to ogromna szansa dla

nas oraz przysz∏ych pokoleƒ. Obawiam si´,
˝e jest na to ju˝ ostatni czas, za 5, 10 lat mo-
˝e byç ju˝ na to po prostu za póêno. Przerób
surowców wtórnych spowoduje oszcz´dnoÊç
surowca, energii, a co za tym idzie mniej
Êmieci trafia na nasze wysypiska.

Wykorzystaç Êmieci 
nie pieniàdze

Stosowany ostatnio na szerokà skal´
RECYKLING to proces odzyskiwania z odpa-
dów substancji, które mogà byç ponownie
wykorzystane jako surowce wtórne. Recyr-
kulacja obejmuje zbiórk´ materia∏ów, ich se-
gregacj´ i przetwarzanie. Obni˝a zu˝ycie su-
rowców, iloÊç odpadów zanieczyszczajà-
cych Êrodowisko, koszty produkcji, przyczy-
nia si´ tak˝e do bardziej zrównowa˝onego
rozwoju przemys∏u.

W ramach mi´dzynarodowego porozu-
mienia wiele krajów zobowiàza∏o si´ do pro-
wadzenia kampanii informujàcych spo∏e-

czeƒstwo o technologiach recyrkulacji i wy-
twarzanych przy ich zu˝yciu produktach,
stosowania norm dotyczàcych wykorzysta-
nia okreÊlonej iloÊci surowców wtórnych
przy wytwarzaniu danego produktu, a tak-
˝e wprowadzeniu systemu niskoprocento-
wych po˝yczek i kredytów bankowych dla
przedsi´biorstw wdra˝ajàcych technologi´
recyrkulacji.

W Polsce odpowiedzialnych za ochron´
Êrodowiska ustawodawca uczyni∏ mi´dzy
innymi samorzàdy. Jednak sprawne i wy-
dajne dzia∏ania niemo˝liwe sà bez wspó∏-
pracy wielu samorzàdów, prywatnych firm
i organizacji oraz ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Po-
niewa˝ jednak dzia∏ania proekologiczne
prowadzone muszà byç kompleksowo – tak,
by przynios∏y planowany d∏ugofalowy
i pewny skutek, musimy w nie w∏àczyç edu-
kacj´ w∏àcznie z tà najbardziej podstawo-
wà, a tak˝e ludzkie zaanga˝owanie.

MyÊl´, ˝e w naszym mieÊcie równie˝
mo˝na zauwa˝yç ogromne zmiany, wcià˝
jednak jest wiele do zrobienia. Przy ulicach
ustawiono kontenery w ró˝nych kolorach.
Ka˝dy kolor pojemnika, a tak˝e jego opis
oznajmia do zbiórki jakiego surowca wtór-
nego s∏u˝y. Dzi´ki takiemu podzia∏owi ma-
teria∏y od razu trafiajà do odpowiednich za-
k∏adów przetwarzajàcych dane surowce.
Wcià˝ jednak kontenery sà dla wielu trudno
dost´pne, a Ci którzy majà je na wyciàgnie-
cie r´ki, cz´sto z nich nie korzystajà, nie-
Êwiadomi tego, jak bardzo to wa˝ne. 

Pocieszajàcy jest fakt, i˝ St´szew uczest-
niczy w mi´dzygminnym zwiàzku, który
zamierza przystàpiç do projektu „Logistycz-
ny System Zagospodarowania Odpadów”.
W najbli˝szej przysz∏oÊci zostanà stworzone
lepsze warunki do realizacji zadaƒ w zakre-
sie ochrony i poprawy Êrodowiska natural-
nego. Projektowany system wià˝e si´ z prze-
twórstwem i uwzgl´dnia wszystkie elemen-
ty ∏aƒcucha logistycznego zwiàzanego z za-
gospodarowaniem odpadów, poczàwszy od
zbiórki, selekcji i przetwarzania odpadów,
a˝ do udost´pniania odbiorcom produktów
wyjÊciowych.

Mam nadziej´, ˝e w niedalekiej przysz∏o-
Êci, ka˝dy mieszkaniec St´szewa b´dzie
móg∏ zaopatrywaç si´ w bezp∏atne worki do
selektywnej segregacji i zbiórki odpadów
i wiaderek do bioodpadów. Jest to ju˝ od kil-
ku lat powszechnie stosowana praktyka
chocia˝by we W∏oszakowicach – jednej
z Wielkopolskich miejscowoÊci i przynosi
ogromne korzyÊci.

Segregowanie odpadów w gospodar-
stwie domowym oprócz odrobiny dobrej wo-
li i zdyscyplinowania, nic nikogo nie kosztu-
je, wr´cz przeciwnie – takie post´powanie
prowadzi do oszcz´dnoÊci! Segregowane od-
pady, wyrzucane bezp∏atnie do kontenerów,
potrafià znacznie zmniejszyç koszty regu-
larnego wywo˝enia odpadów przez s∏u˝by
miejskie, nie kwalifikujàcych si´ do ponow-
nego przetworzenia.

Poniewa˝ w bezpoÊrednim sàsiedztwie
naszego miasta znajduje si´ WIELKOPOLSKI
PARK NARODOWY tote˝ bardziej czujemy si´
odpowiedzialni za ochron´ Êrodowiska
w naszym regionie. Mimo to, ˝e mieszkamy
na obrze˝ach rejonu b´dàcego pod ochronà
(WPN), wÊród licznych jezior i lasów, to jed-
nak nasz region jest tak˝e zaliczony do za-
gro˝onych ekologicznie. 

Niezmiernie istotne jest to, by ka˝dy
z nas zdawa∏ sobie spraw´ z konsekwencji
swoich nieodpowiedzialnych nawyków i za-
chowaƒ, które tak bardzo niszczà otaczajà-
ce nas Êrodowisko. Tak naprawd´ to w rezul-
tacie niszczymy samych siebie. 

˚yjemy coraz krócej, jesteÊmy coraz bar-
dziej chorowici i s∏abi, coraz wi´cej rejonów
jest zagro˝onych ekologicznie, mniej za to
miejsc, gdzie mo˝emy oddychaç „pe∏nà pier-
sià”.

Wszystko co nas otacza, a wi´c ca∏a przy-
roda to nasze wspólne dobro. Tylko „czysty
Êwiat” chroni przyrod´, a przede wszystkim
nasze zdrowie.

Genowefa Oleksiak
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P
osiadana przez nas wiedza z zakresu
Unii Europejskiej i procesu wchodzenia
w jej struktury naszego kraju wcià˝ po-

zostaje niewielka, a co si´ z tym wià˝e, ∏atwiej
dostrzegamy zagro˝enia p∏ynàce wprost
z Brukseli ni˝ szanse, z których skorzystaç
mo˝emy w przysz∏oÊci. Tymczasem zbli˝ajà-
ce si´ szybkimi krokami referendum akcesyj-
ne, w którym opowiemy si´ za lub przeciw
wejÊciu Polski do Unii wymaga od nas jedno-
znacznego zdania, które opieraç si´ powinno
na rzetelnej informacji. Skàd jà zdobyç? 

Pomocnym przy rozwiàzaniu tego pro-
blemu z pewnoÊcià b´dzie powsta∏y w na-
szej gminie (podobnie jak w ka˝dej z prawie
2,5 tys. polskich gmin) Punkt Informacji Eu-
ropejskiej, którego dzia∏alnoÊç rozpocz´∏a
si´ w dniu 3 marca. Pracownicy Punktu sta-
raç si´ b´dà przybli˝aç ogólnà problematyk´
unijnà (jej histori´, struktury, instytucje,
g∏ówne filary i pola dzia∏alnoÊci), a tak˝e
udzielà bardziej szczegó∏owych informacji
dotyczàcych szans i wyzwaƒ stojàcych
przed nami w najbli˝szych latach (proble-

matyka unijnych funduszy przedakcesyj-
nych i strukturalnych, warunki traktatu
akcesyjnego, itp.).

Punkt informacyjny mieÊci si´ w Urz´-
dzie Miejskim Gminy St´szew (p. 20, tel. 819
71 35) i czynny jest w czasie jego urz´dowa-
nia. Dodatkowo pracownicy Punktu pe∏niç
b´dà dy˝ury w póêniejszych godzinach w Bi-
bliotece Miejskiej. 

Zapraszamy. 

(pgo)

P
o II wojnie Êwiatowej Europa stan´∏a
przed koniecznoÊcià odbudowy i mo-
dernizacji zniszczonej gospodarki,

a co za tym idzie uzyskania stabilizacji eko-
nomicznej. Trudnà sytuacj´ Europy pogar-
sza∏o ryzyko ponownego ataku ze strony
Niemiec. Ponadto nowym zagro˝eniem sta-
wa∏ si´ Zwiàzek Radziecki. W tak niesprzy-
jajàcych okolicznoÊciach sposobem na zapo-
bie˝enie kolejnym potyczkom militarnym
sta∏y si´ usilne dzia∏ania, które mia∏y na ce-
lu zjednoczenie Europy.

9 maja 1950 roku francuski minister
spraw zagranicznych Robert Schuman og∏o-
si∏ tzw. Deklaracj´ Schumana, która zawie-
ra∏a program przeciwdzia∏ania wszelkim
wojnom pomi´dzy Francjà, a Niemcami
oraz opisywa∏a nowà metod´ odrodzenia
Europy – integracj´. 

18 kwietnia 1951 roku Belgia, Francja, Ho-
landia, Luksemburg i Niemcy podpisa∏y w Pa-
ry˝u Traktat o powo∏aniu Europejskiej
Wspólnoty W´gla i Stali (EWWiS). G∏ównym
zadaniem tej Wspólnoty by∏o utworzenie
wspólnego rynku, doprowadzenie do ekspan-
sji gospodarczej, do wzrostu zatrudnienia
oraz ogólnie do podniesienia poziomu ˝ycia.

25 marca 1957 paƒstwa w tym samym
sk∏adzie podpisa∏y Traktat w Rzymie, usta-
nawiajàc Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà
(EWG) oraz Europejskà Wspólnot´ Energii
Atomowej (EURATOM). Pierwsza ze Wspólnot
za cel postawi∏a sobie utworzenie spójnoÊci
gospodarczej i spo∏ecznej, pog∏´bienie solidar-
noÊci mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi
oraz przyczynienie si´ do powstania wyso-
kiego poziomu ochrony Êrodowiska natural-
nego. Celem drugiej natomiast, by∏ rozwój
badaƒ nad energià jàdrowà, stworzenie
Wspólnego Rynku Paliw Atomowych oraz
kontrola przemys∏u jàdrowego, która w przy-
sz∏oÊci mog∏aby zapobiec nadu˝yciom oraz
przyczyniç si´ do ochrony zdrowia.

7 lutego 1992 roku dosz∏o do podpisania
Traktatu z Maastricht, powo∏ujàcego do ˝y-
cia Uni´ Europejskà, opierajàcà si´ na trzech
filarach. Pierwszy filar sk∏ada si´ z dotych-
czasowych Wspólnot, drugi filar to Wspólna
Polityka Zagraniczna i Bezpieczeƒstwa,
a trzeci – Wymiar SprawiedliwoÊci i Polity-
ka Wewn´trzna. Na konferencji w 1999 roku
trzeci filar otrzyma∏ nowà nazw´, która
brzmi: Wspó∏praca Policyjna i Sàdowa
w Sprawach Karnych. 

Wspólnota szeÊciu krajów za∏o˝yciel-
skich ju˝ czterokrotnie ulega∏a rozszerze-
niom o nowych cz∏onków: w 1973 roku
o Wielkà Brytani´, Irlandi´ i Dani´, w 1981
roku o Grecj´, w 1986 roku o Hiszpani´ i Por-
tugali´, w 1995 roku o Szwecj´, Finlandi´
i Austri´. 

W grudniu 2002 roku na Szczycie Unii
Europejskiej w Kopenhadze zosta∏y zakoƒ-
czone negocjacje akcesyjne z dziesi´cioma
kandydatami ubiegajàcymi si´ o cz∏onko-
stwo w Unii Europejskiej: Polskà, Cyprem,
Czechami, Estonià, Litwà, ̧ otwà, Maltà, S∏o-
wacjà, S∏owenià i W´grami. 

Referendum w sprawie przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej, wst´pnie ustalo-
no na 8 czerwca 2003 roku.

Unia Europejska nie jest organizacjà mi´-
dzynarodowà. Definiuje si´ jà natomiast, ja-
ko zawarte mi´dzy paƒstwami cz∏onkow-
skimi porozumienie, z którego wynikajà
wspólne korzyÊci spo∏eczne, gospodarcze
i polityczne. Dà˝àc do zapewnienia swoim
obywatelom pokoju spo∏ecznego, postuluje
tolerancj´, sprawiedliwoÊç i solidarnoÊç.

(dj)

Punkt Informacji
Europejskiej

Historia Unii – Trzy Wspólnoty
fundamentem Unii Europejskiej
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P
rogram SAPARD jest specjalnym pro-
gramem akcesyjnym rozwoju rolnic-
twa i obszarów wiejskich. Jego g∏ów-

nym zadaniem jest wspieranie gospodarstw
rolnych, zak∏adów przetwórczych w sekto-
rze rolno-spo˝ywczym i rozwój obszarów
wiejskich.

Rocznie Program SAPARD rozdziela mi´-
dzy beneficjentów 520 mln euro, z czego Pol-
ska otrzymuje 169 mln euro.

Zdecentralizowany system zarzàdzania
konkretnymi kwotami ma na celu przygoto-
wanie przysz∏ych cz∏onków Unii Europej-
skiej do udzia∏u we Wspólnej Polityce Rolnej
i programach rozwoju regionalnego. Ponad-
to ma u∏atwiç nabycie i rozwini´cie umiej´t-
noÊci zarzàdzania i kontroli Êrodków zgod-
nie z unijnymi zasadami.

Z chwilà przystàpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej stracimy uprawnienia do wspar-
cia w ramach tego programu.

SAPARD sk∏ada si´ z trzech osi, które obej-
mujà siedem Dzia∏aƒ:

OÂ PRIORYTETOWA I – Poprawa efek-
tywnoÊci sektora rolno-spo˝ywczego:

Dzia∏anie 1: Poprawa przetwórstwa
i marketingu artyku∏ów rolnych i rybnych

Dzia∏anie 2: Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych

OÂ PRIORYTETOWA II – Poprawa wa-
runków prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej i tworzenie miejsc pracy:

Dzia∏anie 3: Rozwój i poprawa infra-
struktury obszarów wiejskich

Dzia∏anie 4: Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej na obszarach wiejskich

OÂ KOMPLEMENTARNA:
Dzia∏anie 5: Programy rolno-Êrodowi-

skowe i zalesianie (projekty pilota˝owe)
Dzia∏anie 6: Szkolenia zawodowe
Dzia∏anie 7: Pomoc techniczna

(dj) 

DZIA¸ANIE 1
SpoÊród siedmiu g∏ównych dzia∏ów obej-

mujàcych pomoc finansowà na jakà mogà li-

czyç rolnicy i przedsi´biorcy w ramach progra-
mu SAPARD – Dzia∏anie 1. dotyczy poprawy
przetwórstwa oraz marketingu artyku∏ów rol-
nych i rybnych i dzieli si´ na dwa schematy: 

• Schemat 1.1 – Wsparcie restrukturyzacji
przetwórstwa i poprawy marketingu ar-
tyku∏ów pochodzenia zwierz´cego.
Pomoc finansowa w ramach tego sche-

matu skierowana jest do przedsi´biorców
zajmujàcych si´ przetwórstwem mleka,
ryb, ubojem, rozbiorem i przetwórstwem
mi´sa, a tak˝e do grup producentów rolnych
artyku∏ów pochodzenia zwierz´cego. Zakres
pomocy Schematu 1.1 obejmuje nast´pujàce
inwestycje:
a) modernizacja budynków, wyposa˝enia

zak∏adu i linii produkcyjnych zgodnie ze
standardami UE

b) inwestycje obni˝ajàce szkodliwoÊç emito-
wanych odpadów i zanieczyszczeƒ oraz
obni˝ajàce zu˝ycie wody i energii 

c) wdra˝anie norm systemu bezpieczeƒ-
stwa produkcji ˝ywnoÊci HACCP. Obowià-
zek posiadania certyfikatu HACCP dotyczy
wszystkich Êrednich i du˝ych przedsi´-
biorstw (zatrudniajàcych powy˝ej 50
osób) dzia∏ajàcych w bran˝y spo˝ywczej
(we wszystkich jej sektorach, a wi´c pro-
dukcji, transportu, handlu i dystrybucji,
gastronomii), a jego wejÊcie w ˝ycie prze-
widziano ju˝ na 1 stycznia 2004 r. 

d) zakup sprz´tu do klasyfikacji tusz zwie-
rz´cych wed∏ug standardów europejskich
Dodatkowo wspierane sà tak˝e inwesty-

cje w poszczególnych sektorach obejmujà-
cych schemat 1.1, i tak:
– w sektorze mleczarskim – zakup cystern

i sch∏adzalników do mleka 
– w sektorze mi´snym – budowa nowych

rzeêni wy∏àcznie w przypadku braku od-
powiedniej mocy produkcyjnej w stosun-
ku do istniejàcej bazy z wy∏àczeniem bu-
dowy rzeêni o mocy produkcyjnej nie prze-
kraczajàcej 1000 jednostek przeliczenio-
wych rocznie lub 150 000 sztuk rocznie dla
drobiu. 

Maksymalny poziom pomocy wynieÊç
mo˝e 50% kosztów kwalifikowanych pro-

jektu, ale nie mniej ni˝ 125 tys. z∏ i nie wi´-
cej ni˝ 6 mln z∏. (w przypadku grup produ-
centów 1,1 mln dla ka˝dej z grup).

• Schemat 1.2. – Wsparcie restrukturyza-
cji przetwórstwa i poprawy marketingu
owoców i warzyw. 
Pomoc finansowa w ramach tego sche-

matu skierowana jest do przedsi´biorców
zajmujàcych si´ przetwórstwem owoców
i warzyw, a tak˝e do grup takich przedsi´-
biorców (zwiàzki i grupy producenckie). Za-
kres pomocy obejmuje nast´pujàce dzia∏ania:
a) modernizacja budynków, wyposa˝enia

zak∏adu i linii produkcyjnych zgodnie ze
standardami UE

b) inwestycje obni˝ajàce szkodliwoÊç emito-
wanych odpadów i zanieczyszczeƒ oraz
obni˝ajàce zu˝ycie wody i energii.

c) wdra˝anie norm systemu bezpieczeƒ-
stwa produkcji ˝ywnoÊci HACCP.

d) inwestycje w zakresie budowy i poprawy
zaplecza do przechowywania i pakowa-
nia, ∏àcznie z sortowaniem, myciem, wa-
˝eniem, pakowaniem, konfekcjonowa-
niem oraz innymi procesami marketingo-
wymi i przetwórczymi, realizowanymi
przez grupy producentów.
Maksymalny poziom pomocy mo˝e wy-

nieÊç w tym przypadku 40% kosztów kwali-
fikowanych projektu, jednak nie mniej ni˝
125 tys. z∏ i nie wi´cej ni˝ 1,1 mln z∏ (w przy-
padku grup producentów 2,2 mln z∏ dla ka˝-
dej z grup). 

Warunki jakie muszà byç spe∏nione przez
starajàcych si´ o pomoc finansowà w ramach
Dzia∏ania 1. sà niestety doÊç skomplikowane.
Przedsi´biorcy poza z∏o˝eniem wniosku w od-
dziale ARiMR zobowiàzani sà m.in. do przed-
stawienia pe∏nej dokumentacji technicznej
inwestycji, planów dostosowywania zak∏adu
do norm unijnych, a tak˝e do wykazania
mo˝liwoÊci utrzymania si´ na rynku (zado-
walajàcy wynik oceny ekonomicznej) oraz
uregulowania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

(pgo)

Sapard – programem
przedakcesyjnym

dokoƒczenie na str. 8
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DZIA¸ANIE 2

Na jakie przedsi´wzi´cia przys∏uguje do-
finansowanie w ramach Dzia∏ania 2.

1. Na restrukturyzacj´ produkcji mleka
Pomoc obejmuje inwestycje takie jak: bu-

dowa, rozbudowa i modernizacja obór, za-
kup wyposa˝enia np. dojarki, zakup urzà-
dzeƒ do zagospodarowania odchodów zwie-
rz´cych, produkcji i przechowywania pasz,
na ogrodzenie pastwisk, doprowadzenie wo-
dy na pastwiska oraz zakup stada podsta-
wowego zwierzàt hodowlanych. 

WysokoÊç pomocy finansowej wynosi
50% kosztów kwalifikowanych przedsi´-
wzi´cia, lecz nie mo˝e przekroczyç 85 000 z∏,
je˝eli jednak elementem inwestycji jest bu-
dowa urzàdzeƒ do przechowywania gnojo-
wicy – 110 000 z∏ na jednego rolnika.

Dofinansowanie b´dzie mo˝liwe, je˝eli
poziom produkcji mleka wynosi rocznie od
20 do 350 tys. litrów, a docelowa produkcja
wyniesie od 80 do 350 tys. l. Ponadto rolnik
posiada przynajmniej wst´pnà umow´ z za-
k∏adem mleczarskim. Po skoƒczonej inwe-
stycji obsada zwierzàt w gospodarstwie nie
przekroczy 1,5 DJP, czyli tzw. jednostek prze-
liczeniowych na 1 ha u˝ytków rolnych, a go-
spodarstwo spe∏ni wymogi UE w zakresie hi-
gieny produkcji.

2. Na modernizacj´ gospodarstw spe-
cjalizujàcych si´ w produkcji zwie-
rzàt rzeênych
Zakres pomocy obejmuje:

– Modernizacj´ gospodarstw specjalizujà-
cych si´ w produkcji byd∏a mi´snego
i wynosi 50% kosztów kwalifikowanych,
lecz nie wi´cej ni˝ 50 000 z∏, w przypad-
ku, gdy elementem inwestycji jest budo-
wa urzàdzeƒ do sk∏adowania gnojowicy
– 70 000 z∏. 
Pomoc zostanie przyznana, jeÊli gospodar-
stwo b´dzie utrzymywaç od 20–100 krów
matek, a u˝ytki zielone b´dà stanowiç
przynajmniej 30% wszystkich u˝ytków,
docelowa obsada zwierzàt w gospodar-
stwie nie przekroczy 1,5 DJP/ha u˝ytków
rolnych i rolnik posiada umow´ na zbyt
produkcji lub sprzeda˝y

– Odbudow´ produkcji owczarskiej i wyno-
si 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie
wi´cej ni˝ 50 000 z∏. Pomoc zostanie przy-

znana, gdy produkcja zaplanowana zo-
stanie na stado podstawowe maciorek od
10 do 100 sztuk, trwa∏e u˝ytki rolne stano-
wià nie mniej ni˝ 30% zasobów ziemi
w gospodarstwie, a docelowa obsada
zwierzàt nie przekroczy 1,5 DJP/ha u˝yt-
ków rolnych. 

– Modernizacj´ produkcji trzody chlewnej
i drobiu i wynosi 50% kosztów kwalifiko-
wanych, dla inwestycji w sektorze trzody
chlewnej nie wi´cej ni˝ 65 000 z∏ oraz
50 000 z∏ dla inwestycji w sektorze drobiu.
Pomoc zostanie przyznana, jeÊli gospodar-
stwo spe∏ni nast´pujàce limity wielkoÊci
produkcji: 
• produkcja trzody chlewnej – od 100 do

250 stanowisk dla tuczników, a w cyklu
zamkni´tym od 10 do 25 stanowisk dla
macior

• produkcja drobiu: kury i kaczki (brojle-
ry) – warunkiem jest ogólna powierzch-
nia budynków wynoszàca od 2000 m2 do
3000 m2

• indyki – powierzchnia budynków musi
wynosiç od 1000 m2 do 4000 m2

• g´si – powierzchnia nie mo˝e wynosiç
od 500 m2 do 2000 m2

3. Na zwi´kszenie ró˝norodnoÊci pro-
dukcji gospodarstw rolnych 
Pomoc przeznaczona jest na: budow´,

modernizacj´ i rekonstrukcj´ budynków
gospodarczych wraz z wyposa˝eniem i in-
frastrukturà, na zakup maszyn, urzàdzeƒ
oraz wyposa˝enia do produkcji rolnej,
przechowalnictwa i podstawowego prze-
twórstwa prowadzonego na poziomie go-
spodarstwa oraz urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
przygotowania produktów rolnych do
sprzeda˝y, na zakup stada podstawowego
zwierzàt (nie dotyczy byd∏a, owiec, trzody
chlewnej, kur, kaczek, g´si, indyków), na
przedsi´wzi´cia zwiàzane z rozszerzeniem
dotychczasowej dzia∏alnoÊci gospodar-
stwa na produkcj´ ogrodniczà (warzyw-
nictwo, sadownictwo, szkó∏karstwo, pro-
dukcja roÊlin ozdobnych, w tym kwiatów)
i inne dzia∏y produkcji roÊlinnej, np. zio∏a,
wiklina, na przygotowanie bazy produk-
cyjnej dla dzia∏ów specjalnych produkcji
rolnej.: budowa i modernizacja budynków
w celu dostosowania ich do wymogów
technologicznych dla danej produkcji, za-
kup i instalacja maszyn, urzàdzeƒ i wypo-
sa˝enia do produkcji (Êrodki trwa∏e), zakup
materia∏u roÊlinnego dla plantacji wielo-
letnich. 

Maksymalny poziom pomocy nie mo˝e
przekroczyç 50% kosztów kwalifikowanych,
lecz nie wi´cej ni˝ 50 000 z∏. 

Co to jest 
koszt kwalifikowany?

Koszt kwalifikowany oznacza okreÊlony
rodzaj wydatków, który podlega refundacji
ze Êrodków programu SAPARD, obejmuje on:
koszty budowy, modernizacji i rekonstrukcji
budynków wraz z wyposa˝eniem i infra-
strukturà, koszty zakupu nowych maszyn
i urzàdzeƒ, koszty zakupu zwierzàt hodow-
lanych oraz koszty ogólne (opracowania do-
kumentacji technicznej i planów przedsi´-
wzi´ç, op∏aty za us∏ugi, op∏aty sàdowe, pa-
tenty i licencje). 

Udzia∏ kosztów ogólnych nie mo˝e prze-
kroczyç 12% sumy kosztów kwalifikowa-
nych!

Jakie warunki 
musi spe∏niç rolnik?

– nie mo˝e mieç wi´cej ni˝ 50 lat
– musi posiadaç w∏asne gospodarstwo rolne
– musi mieç odpowiedni sta˝ w gospodar-

stwie rolnym 

Procedura 
przyznawania pomocy

Pismo ka˝dego rolnika rozpatruje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, do której uprzednio trzeba z∏o-
˝yç wniosek wraz z biznesplanem, zawie-
rajàcym obecny stan gospodarstwa, pla-
nowane przedsi´wzi´cia oraz ich stan do-
celowy.

Rolnik zobowiàzany jest z∏o˝yç doku-
mentacj´ zawierajàcà umow´ o zbyt kon-
kretnej produkcji lub plan sprzeda˝y. Wa˝-
nym za∏àcznikiem jest zaÊwiadczenie o nie-
zaleganiu z p∏atnoÊciami np. sk∏adek ubez-
pieczeniowych. Po zakoƒczeniu moderniza-
cji, w gospodarstwie muszà zostaç spe∏nio-
ne standardy UE odnoÊnie warunków utrzy-
mania zwierzàt oraz musi ono dysponowaç
odpowiednim systemem zagospodarowa-
nia odchodów zwierz´cych.

Je˝eli Agencja zaakceptuje wniosek, rol-
nik otrzymuje tzw. promes´, czyli przyrze-
czenie zwrotu 50% sumy poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych. Kwota ta zostanie
jednak zwrócona dopiero po ca∏kowitym za-
koƒczeniu przedsi´wzi´cia. 

dokoƒczenie ze str. 7
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Po zakoƒczonej inwestycji rolnik jest zo-
bowiàzany wype∏niç kolejny wniosek doty-
czàcy zwrotu pieni´dzy oraz dostarczyç ra-
chunki, które b´dà potwierdza∏y fakt ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych. 

Dane dotyczàce limitów produkcji i li-
mitów pomocy finansowanej mogà ulec
zmianie. 

(dj)

DZIA¸ANIE 3
Od kilku miesi´cy mo˝emy wiele prze-

czytaç o programie pomocowym Sapard.
Jak ju˝ chyba wszyscy wiedzà, sà to pienià-
dze pochodzàce z Unii Europejskiej, które
majà s∏u˝yç g∏ównie rozwojowi obszarów
wiejskich. Sapard jest programem przedak-
cesyjnym i b´dzie funkcjonowa∏ nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia wstàpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, bàdê je˝eli to nie nastàpi do czasu
zakoƒczenia przyjmowania nowych cz∏on-
ków. W tym miejscu skupimy si´ na tym co
mo˝e gmina uzyskaç w ramach tego pro-
gramu.

G∏ówne kierunki finansowane przez Sa-
pard w ramach dzia∏ania 3 to rozwój sieci
dróg, ochrona Êrodowiska, wodociàgi i drob-
na infrastruktura. Nasza gmina od kilku lat
przygotowywa∏a si´ do staraƒ o przyj´cie
Êrodków przedakcesyjnych. Si´gajàc wstecz
nale˝y przypomnieç stworzenie strategii
rozwoju do 2015 roku. Ten dokument z po-
zoru ma∏o precyzyjny jest jednym z podsta-
wowych dokumentów, które umo˝liwiajà
ubieganie si´ o dofinansowanie. Od kilku
miesi´cy prace nad prawid∏owym przygo-
towaniem wniosków nabra∏y du˝ego przy-
spieszenia. Wyznaczeni przez burmistrza
gminy pracownicy Urz´du pracujà nad
opracowaniem odpowiednich dokumen-
tów. Wraz z burmistrzem i radnymi zapro-
ponowali realizacj´ kilku inwestycji. Po
wst´pnej analizie dokonanej przez pracow-
ników Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, która rozdziela Sapard, na
zaakceptowanie mogà liczyç: budowa ka-
nalizacji sanitarnej w St´szewie, oczysz-
czalnia Êcieków w Strykowie i budowa dro-
gi w Twardowie. Stosowne projekty sà ju˝
gotowe, wnioski zosta∏y z∏o˝one i czekajà
na rozpatrzenie Agencji. Udzielenie prome-
sy (zapewnienia) na sfinansowanie wnio-
sku mia∏o nastàpiç w po∏owie lutego. Nie-
stety procedury si´ przeciàgajà i to g∏ównie
z powodu opiesza∏oÊci urz´dników zasiada-
jàcych w Brukseli. Obecnie trudno powie-
dzieç, kiedy zapadnà ostateczne decyzje. 

Inwestycje czekajà
Skorzystanie ze Êrodków Sapardu wy-

maga zaanga˝owania du˝ych Êrodków
w∏asnych. Zadania realizowane w ramach
programu nie mogà byç dzielone, co powo-
duje, ˝e gmina musi z góry wy∏o˝yç bardzo
du˝e Êrodki, zanim uzyska zwrot po∏owy
poniesionych nak∏adów. Takie uwarunko-
wania sta∏y si´ powodem wstrzymania
w pierwszym pó∏roczu bie˝àcego roku ja-
kichkolwiek inwestycji. Ca∏oÊç pieni´dzy ja-
kie w tym roku bud˝et gminy ma na inwe-
stycje b´dà przeznaczone na budow´ kana-
lizacji sanitarnej w St´szewie i drogi
w Twardowie, je˝eli wnioski o ich dofinan-
sowanie zostanà przez Agencj´ pozytywnie
rozpatrzone. Do czasu ostatecznych roz-
strzygni´ç nie b´dà rozpoczynane inne
wi´ksze inwestycje. Bud˝et zosta∏ podpo-
rzàdkowany Sapardowi.

B´dzie dro˝ej
Analizy kosztorysów inwestycji reali-

zowanych w ramach programu Sapard
wskazujà, ˝e nastàpi wzrost kosztów ich
realizacji. Sk∏ada si´ na ten wynik wiele
czynników, ale do najwa˝niejszych nale˝y
zaliczyç rozmiar zadaƒ i rygorystyczny
kalendarz ich zakoƒczenia. Takie warunki
powodujà, ˝e do przetargów na wykona-
nie inwestycji dopuszczone b´dà jedynie
bardzo du˝e firmy dysponujàce du˝ym ka-
pita∏em, zapleczem sprz´towym i odpo-
wiednio przygotowanà kadrà. Opóênienie
w realizacji przedmiotu zamówienia po-
woduje natychmiast utrat´ przez gmin´
dofinansowania. Ewentualne skutki fi-
nansowe b´dà w umowach z wykonawca-
mi przerzucane na nich w formie kar
umownych, ale to oznacza wzrost ceny
wykonania zamówienia. Tak wi´c choç
uzyskamy dofinansowanie, to koszty bu-
dowy drogi czy kanalizacji, z bardzo du-
˝ym prawdopodobieƒstwem, nie b´dà
mniejsze dla bud˝etu. Niepokój budzi rów-
nie˝ obligatoryjny wymóg aby inwestycja
by∏a bardzo du˝a. Niestety wiele mniej-
szych firm, które do tej pory wykonywa∏y
prace na rzecz gminy, nie spe∏nià stawia-
nych warunków i nie uzyskajà nowych
zamówieƒ. Taki stan rzeczy utrzyma si´
zapewne równie˝ po przystàpieniu Polski
do Unii. Wówczas Sapard zostanie zastà-
piony programami strukturalnymi, które
majà finansowaç jeszcze wi´ksze inwesty-
cje. Nasza gmina ju˝ przygotowuje si´ do

ubiegania si´ o te Êrodki. Pierwsze stosow-
ne dane zosta∏y ju˝ przekazane do odpo-
wiednich instytucji.

(m)

DZIA¸ANIE 4
Na jakie przedsi´wzi´cia przys∏uguje po-

moc finansowa w ramach Dzia∏ania 4?

1. Na inwestycje w dziedzinie ró˝nico-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarach wiejskich
Zakres pomocy obejmuje:

– Zapewnienie êróde∏ dodatkowego
trwa∏ego dochodu dla gospodarstw
rolnych

Dofinansowanie mo˝e wynosiç 50%
kosztów kwalifikowanych, lecz nie wi´cej
ni˝ 6000 euro. 

Warunkiem przyznania dotacji rolnikom
i domownikom jest wykazanie w planie in-
westycji, ˝e projekt przyniesie dochód do-
datkowy oraz udowodnienie popytu na da-
ny produkt lub us∏ug´ i mo˝liwoÊç finanso-
wania inwestycji. Preferowane b´dà projek-
ty realizowane w gminie o du˝ym bezrobo-
ciu lub w gminie, której dochody w przeli-
czeniu na jednego mieszkaƒca nie przekro-
czà 60% Êredniej krajowej. Wymagana jest
równie˝ zgodnoÊç ze strategià rozwoju wo-
jewództwa. 

Pomoc obejmie: budow´, modernizacj´,
remont, adaptacj´ budynków, zakup ma-
szyn, narz´dzi i urzàdzeƒ, zakup sprz´tu
komputerowego i oprogramowania, zago-
spodarowanie terenu, koszty marketingu
i promocji, koszty opracowania studiów
oraz dokumentacji technicznej.

O pomoc ubiegaç si´ mogà osoby fizycz-
ne: rolnicy i domownicy.

dokoƒczenie na str. 10
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O
soby prowadzàce w∏asnà dzia∏alnoÊç
gospodarczà niezwiàzanà z rolnic-
twem wsparcia ze strony unijnych

funduszy przedakcesyjnych szukaç muszà
poza programem SAPARD. Najwa˝niejszà z ta-
kich mo˝liwoÊci jest program PHARE gwaran-
tujàcy dotacje dla sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw (MSP). Co prawda w∏aÊnie

minà∏ termin na sk∏adanie wniosków o po-
moc w ramach PHARE 2000, ale ju˝ niebawem
(II po∏. 2003 r.) ruszy kolejna cz´Êç programu –
PHARE 2001 SpójnoÊç Spo∏eczno-Gospodarcza. 

Fundusze ze Êrodków PHARE 2001 SSG
obejmujà instrumenty doradcze i finansowe
dla MSP w ramach czterech wyró˝nionych
programów. 

1. Program Rozwoju Przedsi´biorstw. Jego
celem jest pomoc przedsi´biorcy w zwi´k-
szeniu jego konkurencyjnoÊci w takich ob-
szarach jak: marketing i rozwój rynku,
zarzàdzanie, rozwój zasobów ludzkich
i szkolenie personelu, planowanie strate-
giczne, innowacje, transfer nowych tech-
nologii i inne. 

2. Program Rozwoju Przedsi´biorstw Ekspor-
towych. Jego zadaniem jest wspó∏finanso-
wanie dzia∏aƒ wspierajàcych rozwój dzia-
∏alnoÊci eksportowej przedsi´biorstw (rów-
nie˝ przedsi´biorstw b´dàcych potencjal-
nymi eksporterami). Dotacje przyznawane
sà na takie dzia∏ania jak: rozwój produktu

– Tworzenie miejsc pracy dla miesz-
kaƒców obszarów wiejskich

Dotacje stanowiç b´dà 50% kosztów
kwalifikowanych, lecz nie wi´cej ni˝ 6000
euro na ekwiwalent jednego nowoutworzo-
nego miejsca pracy. Maksymalna wysokoÊç
dotacji dla jednego przedsi´biorcy wynosi
36 000 euro. 

G∏ównym warunkiem otrzymania pomo-
cy jest wykazanie w projekcie, utworzenia
nowych, trwa∏ych miejsc pracy dla miesz-
kaƒców obszarów wiejskich. Trzeba wykazaç
mo˝liwoÊci finansowania oraz istnienie ryn-
ku zbytu na dany produkt lub us∏ug´. Prefe-
rowane b´dà projekty realizowane w gminie
o du˝ym stopniu bezrobocia, której dochody
w przeliczeniu na mieszkaƒca wynoszà poni-
˝ej 60% Êredniej krajowej i b´dà zgodne ze
strategià rozwoju województwa. 

Pomoc przewidziana jest na: budow´,
modernizacj´, remont, adaptacj´ budyn-
ków, zakup maszyn, narz´dzi i urzàdzeƒ, za-
kup sprz´tu komputerowego i oprogramo-
wania, zagospodarowanie terenu, koszty
marketingu i promocji, koszty studiów mo˝-
liwoÊci oraz dokumentacji technicznej.

Dzia∏anie 4 obejmuje w szczególnoÊci
projekty w nast´pujàcym zakresie:
– przygotowanie p∏odów rolnych do sprze-

da˝y (czyszczenie, mycie, pakowanie, sor-
towanie, suszenie i inne);

– pozyskiwanie, konfekcjonowanie i prze-
twórstwo surowców naturalnych (˝wir,
piasek, kamieƒ i inne);

– dzia∏alnoÊç turystyczna (zakwaterowa-
nie, us∏ugi gastronomiczne, rekreacyjne,
edukacyjne i inne);

– us∏ugi na rzecz rolnictwa;
– rzemios∏o, drobna wytwórczoÊç, r´kodziel-

nictwo;
– us∏ugi dla ludnoÊci (organizacja imprez,

prowadzenie rachunkowoÊci, us∏ugi bu-
dowlane i inne);

– pozyskiwanie, przerób drewna i produk-
cja wyrobów z drewna;

– praca przez telefon i sprzeda˝ przez inter-
net (e-commerce);

– inne. 
O pomoc ubiegaç si´ mogà: przedsi´bior-

cy (w rozumieniu ustawy Prawo dzia∏alno-
Êci gospodarczej), tworzàcy miejsca pracy
dla mieszkaƒców obszarów wiejskich.

– Zwi´kszenie atrakcyjnoÊci turystycz-
nej obszarów wiejskich

Dotacje stanowiç b´dà 50% kosztów
kwalifikowanych, lecz górna wysokoÊç do-
tacji wynosi 25 000 euro. W przypadku
zwiàzków mi´dzygminnych, górny pu∏ap
dotacji na inwestycj´ oblicza si´ mno˝àc
liczb´ gmin wchodzàcych do zwiàzku razy
25 000 euro na inwestycj´. 

Warunkiem przyznania dotacji, jest wy-
kazanie, ˝e dana inwestycja przyczyni si´
do zwi´kszenia atrakcyjnoÊci obszaru oraz
wp∏ynie na popraw´ wykorzystania i roz-
wój bazy noclegowej.

Zakres pomocy obejmuje: zagospodaro-
wanie terenu (Êcie˝ki rowerowe, szlaki pie-
sze, parkingi, ogrodzenia, urzàdzanie tere-
nów zielonych i inne), tablice dydaktyczne,
informacyjne i regulaminowe, urzàdzenia
rekreacyjno-sportowe (wiaty, place zabaw
i inne), obiekty kultury fizycznej, turystyki
i wypoczynku, pomosty i mola oraz inne ele-
menty ma∏ej infrastruktury turystycznej.

O pomoc ubiegaç si´ mogà: organizacje
pozarzàdowe, gminy i zwiàzki mi´dzyg-
minne

Wy˝ej wymienione propozycje projek-
tów inwestycyjnych mogà byç realizowane
na terytorium ca∏ej Polski z wy∏àczeniem
miast powy˝ej 7000 mieszkaƒców.

2. Na marketing i promocje ró˝nicowa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej na ob-
szarach wiejskich
WysokoÊç dotacji wynosi 50% kosztów

kwalifikowanych, lecz nie wi´cej ni˝
10 000 euro.

Celem jest rozwój inicjatyw zespo∏owych,
a zakres dzia∏aƒ obejmuje: badania marke-
tingowe/inwentaryzacja zasobów, materia∏y
promocyjne (broszury, ulotki, logo, tablice in-
formacyjne, inne), dofinansowanie udzia∏u
w targach, standaryzacje produktów lokal-
nych lub produktów wysokiej jakoÊci, two-
rzenie baz danych, kampanie promujàce pro-
dukty lokalne lub produkty wysokiej jakoÊci,
wymiana doÊwiadczeƒ w kraju i rozwijanie
wspó∏pracy z partnerami zagranicznymi, in-
ne dzia∏ania promocyjne i marketingowe. 

Ka˝dy projekt powinien zawieraç plan
przedsi´wzi´cia, w tym mierzalne cele mar-
ketingowe i wskaêniki fizyczne. Wymagany
jest standardowy opis projektu. 

Gdzie z∏o˝yç wnioski?
Wnioski sk∏adaç nale˝y w Oddzia∏ach

Regionalnych Agencji SAPARD, w terminach
przez nià og∏aszanych, dla dokonania ich
oceny pod wzgl´dem formalnym i ekono-
miczno-technicznym.

(dj)

Phare

dokoƒczenie ze str. 9
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i opakowania, podnoszenie jakoÊci produk-
cji i us∏ug oraz spe∏nianie w∏aÊciwych
norm unijnych, wprowadzanie nowych
technologii, w tym dostarczanie niezb´d-
nego sprz´tu komputerowego wraz z opro-
gramowaniem. 

3. Program Rozwoju Nowych Przedsi´biorstw
Internetowych. Skierowany jest do przed-
si´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà z wykorzystaniem internetu, jak
i do przedsi´biorstw planujàcych wejÊcie
w ten sektor rynku.

4. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. W od-
ró˝nieniu od poprzednich programów,
w których Êrodki przeznaczone b´dà
g∏ównie na dzia∏ania doradcze, szkolenio-
we, FDI proponuje dotacje na inwestycje

materialne takie jak: zakup lub/i odno-
wienie maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
kluczowej produkcji i us∏ug oraz zakup
sprz´tu komputerowego wraz ze stosow-
nym oprogramowaniem.
Maksymalna wysokoÊç dotacji kszta∏tu-

je si´ ró˝nie w zale˝noÊci od celu – od 60%
kosztów projektu w przypadku Programu 1.
(maks. do 5 tys. euro) i 2. (maks. do 15 tys. eu-
ro) do 25% w przypadku Programu 4. (od 5
do 50 tys. euro). Ârodki z funduszu (podobnie
jak w przypadku SAPARD-u) zwracane sà do-
piero po realizacji ca∏ego projektu. Osoby za-
interesowane szczegó∏ami programu po-
winny kontaktowaç si´ z Polskà Agencjà
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (jednostka odpo-
wiedzialna za wdra˝anie programu na po-

ziomie krajowym) oraz z jej regionalnymi
partnerami (Regionalne Instytucje Finansu-
jàce oraz Punkty Konsultacyjno-Doradcze). 

Zarówno program PHARE jak i SAPARD na-
le˝à do funduszy przedakcesyjnych i w mo-
mencie wejÊcia Polski do Unii przestajà obo-
wiàzywaç ich kolejne etapy. Pomoc finanso-
wa trwaç b´dzie jednak nadal, a za jej prze-
bieg odpowiedzialna b´dzie ju˝ polityka
strukturalna Unii, której g∏ównym celem jest
wyrównywanie ró˝nic w rozwoju pomi´dzy
poszczególnymi regionami wspólnoty. Nasz
kraj, b´dàcy zdecydowanie w tyle za najbar-
dziej rozwini´tymi regionami UE, mo˝e za-
tem liczyç na kolejne programy pomocowe
ju˝ od 1 maja 2004 r.

(pgo)

P
omimo coraz bardziej optymistycz-
nych prognoz rzàdowych dotyczà-
cych rynku pracy, trudno jak na razie

odnaleêç na nim symptomy obiecywanej
poprawy. Przeciwnie, wcià˝ zauwa˝alny
jest wzrost poziomu bezrobocia, niezale˝nie
od tego, czy rozpatrywaç b´dziemy ca∏à Pol-
sk´, czy te˝ jedynie obszar naszej gminy. 

W lutym br. w skali ca∏ego kraju stopa
bezrobocia wynios∏a 18,8% aktywnych za-
wodowo (w porównaniu z danymi ze stycz-
nia nastàpi∏ wzrost o 0,1%), co stanowi nie-
chlubny rekord spoÊród wszystkich paƒstw
Europy Ârodkowej. Podobnà tendencj´ obser-
wujemy tak˝e w naszej gminie, gdzie w lu-
tym bez pracy pozostawa∏o 651 osób (w po-
równaniu z poprzednim miesiàcem wzrost
o 11 osób, z lutym poprzedniego roku – o 115
osób). 54,5% tej grupy stanowià kobiety, a je-
dynie 18% bezrobotnych posiada prawo do
pobierania zasi∏ku. Pocieszajàce nie sà rów-
nie˝ dane ukazujàce liczb´ ofert zatrudnie-
nia proponowanych przez Powiatowy
Urzàd Pracy. Na ogólnà liczb´ bezrobotnych
w naszym regionie czeka∏y zaledwie 3 ofer-
ty. Nie powinien wi´c dziwiç fakt, ˝e wcià˝
wielu z nas decyduje si´ na poszukiwanie
pracy w Poznaniu, gdzie, mimo równie nie
najlepszej sytuacji, szanse znalezienia za-
trudnienia wcià˝ pozostajà wi´ksze. 

Czy wi´c na rynku pracy brak choçby
najmniejszego promyka nadziei na popra-
w´ obecnej sytuacji? Niekoniecznie. Szans
nale˝a∏oby szukaç w próbie zreformowania
êle funkcjonujàcego systemu (wysokie kosz-
ty pracy, nadmierne obcià˝enia podatkowe
pracodawców), a tak˝e w szerszej perspek-
tywie odnoszàcej si´ do sytuacji mi´dzyna-
rodowej. Z pewnoÊcià du˝e szanse pojawià
si´ z chwilà wejÊcia naszego kraju do UE,
która w walce ze strukturalnym bezrobo-
ciem ma ju˝ spore doÊwiadczenie. Wysoki
poziom bezrobocia w Polsce nie jest wi´kszy
ni˝ w Hiszpanii, Portugalii czy Irlandii, kie-
dy wchodzi∏y one do Unii. Dzi´ki wykorzy-
staniu unijnych funduszy strukturalnych
liczba osób bez pracy spad∏a w tych krajach
zdecydowanie (np. w Hiszpanii z 25 do 13%).
Podobnà pomoc zaplanowano w Brukseli
dla nowych cz∏onków Wspólnoty po 1 maja
2004, w tym dla Polski.

W latach 2004–2006 Unia (Europejski
Fundusz Socjalny) przeznaczy na aktywnà
walk´ z bezrobociem w naszym kraju ok.
1,7 mld euro, przy czym pieniàdze te trafià
do poszczególnych regionów, z pomini´ciem
w∏adz centralnych. Pomoc trafiç ma jednak
nie bezpoÊrednio do bezrobotnych (nie ma
co liczyç na wysokie zasi∏ki), ale wspieraç
b´dzie dzia∏ania prowadzàce do powstawa-

nia nowych miejsc pracy poprzez moderni-
zacj´ i rozwój przedsi´biorczoÊci, szczegól-
nie ma∏ej i Êredniej. Mo˝na wi´c oczekiwaç
dofinansowania do wszelkiego rodzaju kur-
sów, szkoleƒ, badaƒ naukowych, a tak˝e,
w ograniczonym stopniu, dotacji na nowe
inwestycje. 

Przeznaczone dla naszego kraju Êrodki
finansowe obwarowane sà jednak przez
Bruksel´ licznymi wymaganiami, z których
najwa˝niejsze to sporzàdzenie przez polski
rzàd konkretnego planu naprawy rynku
pracy, a tak˝e koniecznoÊç wspó∏finanso-
wania projektu przez polski rzàd. Wynika
wi´c z tego, ˝e to od polskich w∏adz zale˝eç
b´dzie w du˝ym stopniu powodzenie ca∏ego
przedsi´wzi´cia, szczególnie, i˝ bez grun-
townych zmian prawnych same unijne pie-
niàdze nie wystarczà. Przyk∏adem niech b´-
dzie choçby Irlandia, gdzie przy udziale od-
wa˝nych posuni´ç rzàdu Zielonej Wyspy,
unijne pieniàdze wykorzystano w sposób
wzorowy (Irlandia ma dziÊ jeden z najni˝-
szych poziomów bezrobocia w Europie –
5,5%). I jeszcze jedno. Rezultaty pomocy nie
pojawià si´ od razu 1 maja 2004 r. i na prze-
bieranie w ofertach pracy b´dziemy musie-
li cierpliwie poczekaç. 

(pgo)

Unia 
a bezrobocie



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

12 1/2003

A
lkoholizm okreÊla si´ jako chorob´ wo-
li sprowadzajàcà si´ do tego, ˝e jed-
nostka jest tak ow∏adni´ta piciem al-

koholu, ˝e nie potrafi sama trwale po-
wstrzymaç si´ od jego spo˝ywania. Niebez-
pieczeƒstwo tej choroby polega na tym, ˝e
rozwija si´ ona w formie ciàgu zjawisk, któ-
re nie sà dostrzegalne w krótkim czasie. Ca-
∏y proces prowadzàcy do stanu g∏´bokiego
uzale˝nienia psychicznego i fizycznego mo-
˝e trwaç nawet do 20 lat.

Wyró˝nia si´ cztery fazy rozwoju choro-
by alkoholowej. Faz´ wst´pnà, w której po
wypiciu alkoholu osoba czuje ulg´, znika
stres i bardzo ∏atwo przychodzi nawiàzywa-
nie kontaktów. IloÊç trunku poczàtkowo
ma∏a nie zwraca uwagi Êrodowiska. Stop-
niowo dawka, która wystarcza do polepsze-
nia samopoczucia ulega zwi´kszeniu. 

W fazie drugiej, tzw. ostrzegawczej po
spo˝yciu niewielkiej iloÊci wyst´pujà luki
pami´ciowe. Nie obserwuje si´ normalnych
objawów upicia, poniewa˝ osoba prowadzi
zwyk∏e rozmowy, wykonuje rutynowe czyn-
noÊci. Pod koniec tej fazy jednostka pije po-
tajemnie, wr´cz ∏apczywie i z tego te˝ powo-
du dr´czy jà poczucie winy. 

Utrata ca∏kowitej kontroli nad piciem,
doprowadzanie si´ od samego rana do sta-
nu upojenia alkoholowego, jest charaktery-
styczne dla fazy trzeciej. Dochodzi w niej
tak˝e do zerwania kontaktów z otoczeniem.

Po raz pierwszy pojawia si´ na tym etapie,
tzw. zespó∏ abstynencyjny, powstajàcy
w chwili odstawienia alkoholu. Przyczynà
jego pojawienia jest przystosowanie si´ or-
ganizmu do okreÊlonej dawki alkoholu. Ze-
spó∏ ujawnia si´ po 8–12 godzinach od od-
stawienia alkoholu. Jest to ju˝ tzw. g∏ód al-
koholowy, który mo˝e si´ utrzymywaç
przez d∏u˝szy okres czasu. W∏aÊnie od tego
momentu zaczyna si´ ju˝ uzale˝nienie fi-
zyczne.

W fazie czwartej– przewlek∏ej, alkoholik
„stara si´” zawsze byç pijany, jest to przej-
Êcie do picia ciàg∏ego. Pojawiajà si´ ju˝ zabu-
rzenia psychiczne, poczàwszy od stanów l´-
kowych, a skoƒczywszy na ci´˝kich psycho-
zach alkoholowych, takich jak: majaczenie
alkoholowe, paranoja alkoholowa czy ostra
halucynoza alkoholowa. W fazie tej alkoho-
lik nie zwraca ju˝ uwagi na to, z kim pije,
gdzie pije i co pije, nie ma ˝adnych hamul-
ców moralnych. 

U jednostek uzale˝nionych od alkoholu
powstaje tzw. mechanizm iluzji i zaprzecze-
nia, który utrudnia rozpoznanie szkód zwià-
zanych z piciem, co prowadzi do z∏udnej, po-
zytywnej wizji ˝ycia z alkoholem. Dodatko-
wo umacnia osob´ w przekonaniu o w∏asnej
mocy i kontroli nad piciem. 

Alkoholizm jest chorobà, która pociàga
za sobà nie tylko samego uzale˝nionego, ale
i ca∏e jego najbli˝sze otoczenie. Zjawiskiem

doskonale znanym terapeutom zajmujà-
cym si´ problematykà uzale˝nieƒ jest tzw.
wspó∏uzale˝nienie. Przez system iluzji i za-
przeczenia alkoholik ˝yje w swoim wyima-
ginowanym Êwiecie, czego najboleÊniejsze
skutki ponosi rodzina. Najbli˝si obserwujàc,
co dzieje si´ z danym cz∏owiekiem, starajà
si´ mu pomóc. Niestety ˝adne argumenty,
perswazje, nawet histeryczne zachowanie,
nie przemawiajà do niego. Rodzina nawet
nie spostrzega, kiedy zaczyna swoje ˝ycie
koncentrowaç wokó∏ alkoholu. Jej cz∏onko-
wie zastanawiajà si´, co mo˝na zrobiç, ˝eby
wyrwaç alkoholika ze szpon na∏ogu. Kolejnà
reakcjà osób wspó∏uzale˝nionych jest ciàg∏e
usprawiedliwianie go przed innymi, ukry-
wanie faktów. Zachowania takie w konse-
kwencji nie pozwalajà alkoholikowi na od-
czucie cierpienia zwiàzanego ze swoim uza-
le˝nieniem i na wzi´cie pe∏nej odpowiedzial-
noÊci za jego skutki. 

Istnieje tak zwany Zespó∏ Utraty Kontro-
li Nad Piciem, który powoduje, ˝e nawet po
kilku latach abstynencji, wypicie odrobiny
alkoholu prowadzi do ciàgu alkoholowego,
czyli ostrego picia. Alkoholikiem jest si´ do
koƒca ˝ycia, a po udanej terapii mo˝na staç
si´ alkoholikiem, ale ju˝ niepijàcym.

W procesie leczenia osoby uzale˝nionej
bardzo wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym
na powodzenie terapeutyczne jest odpo-
wiednia reakcja spo∏eczeƒstwa. JeÊli spo∏e-
czeƒstwo posiada odpowiednià wiedz´ na
temat tej choroby i dost´p do informacji,
tym wi´ksza szansa na to, ˝e alkoholik nie
ulegnie g∏´bokiej marginalizacji, co z kolei
przyczyni si´ do szybszego wyjÊcia z choro-
by. Otoczenie nie ma prawa etykietowaç,
skazywaç na straty, powinno raczej wspie-
raç i rozumieç.

(dj)

N
a terenie gminy St´szew ju˝ od kilku
lat pr´˝nie dzia∏a Gminna Komisja
Rozwiàzywania Problemów Alkoho-

lowych, której celem jest zapobie˝enie po-
wstawaniu uzale˝nieƒ. Zakres dzia∏aƒ
zwiàzanych z alkoholizmem okreÊla szcze-
gó∏owo opracowany program profilaktyki
i rozwiàzywania problemów alkoholowych.

W sk∏ad Komisji wchodzà osoby przeszkolo-
ne, s∏u˝àce pomocà psychologiczno-terapeu-
tycznà oraz prawnà. 

Komisja prowadzi dzia∏ania informacyj-
ne i edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y w za-
kresie profilaktyki uzale˝nieƒ i przeciwdzia-
∏ania przemocy w rodzinie. Rozpatruje
wnioski dotyczàce sprzeda˝y alkoholu, jest

upowa˝niona do kontroli zasad sprzeda˝y,
w tym do ograniczenia dost´pu do alkoholu.
Ponadto orzeka o obowiàzku poddania si´ le-
czeniu odwykowemu. 

W roku 2002 decyzjà Komisji sfinanso-
wano szkolenia dla nauczycieli ze szkó∏
w zakresie przeciwdzia∏ania patologiom
i przemocy. W okresie letnim dla dzieci z ro-

Alkoholizm 
jest chorobà

Jak nasza gmina walczy 
z problemem alkoholowym?
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dzin borykajàcych si´ z problemem alkoho-
lowym zorganizowano wyjazd na kolonie.
Z okazji „Dnia TrzeêwoÊci w Gminie St´-
szew” we wszystkich szko∏ach z terenu gmi-
ny odby∏y si´ konkursy, gry i zabawy, któ-
rych tematem przewodnim by∏a profilakty-
ka. Dzieci, które wspó∏organizowa∏y ten
dzieƒ, otrzyma∏y upominki, a szko∏y nagro-
dy za og∏oszony konkurs na najlepszy „Pro-
jekt edukacyjny”.

Osoby uzale˝nione od alkoholu oraz ich
rodziny mogà tak˝e skorzystaç z pomocy
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego czyn-
nego w ka˝dy poniedzia∏ek od godziny 16:00
do 19:00. Osoba, która przychodzi do Punktu

trafia pod opiek´ specjalisty od terapii uza-
le˝nieƒ oraz pracownika socjalnego. 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny zaj-
muje si´ sprawami dotyczàcymi interwen-
cji, jeÊli problemem alkoholowy staje si´ ro-
dzajem patologii. Oprócz tego zajmuje si´
pokierowaniem sprawami w trybie urz´do-
wym. Indywidualnie zajmuje si´ ka˝dà oso-
bà trafiajàcà do Punktu, która zostanie po-
traktowana indywidualnie, poprzez ustale-
nie konkretnego toku leczenia dla niej. Na
wsparcie mogà liczyç tak˝e osoby wspó∏uza-
le˝nione.

Pomoc zostaje udzielona osobom kiero-
wanym przez Gminnà Komisj´ Rozwiàzy-

wania Problemów Alkoholowych, przez Po-
radnie Odwykowe, a tak˝e osobom, które
zg∏aszajà si´ same. Warto zaznaczyç, ̋ e ka˝-
demu zostanie udzielona pomoc, nawet oso-
bie, która nie jest ubezpieczona.

Na terenie gminy funkcjonuje tak˝e
7 Êwietlic socjoterapeutycznych przezna-
czonych dla dzieci z rodzin z problemami.
Trzy z nich znajdujà si´ w St´szewie, a na-
st´pne w Strykowie, Modrzu, Jeziorkach
i w Trzebawiu. Na Êwietlicach prowadzone
sà zaj´cia, w ramach których dzieci uczà si´
jak radziç sobie w sytuacjach trudnych oraz
jak nie ulegaç wszelkim uzale˝nieniom. 

(dj)

M
imo drobnego opóênienia z jakim
uraczy∏a nas w tym roku wiosna,
powitaliÊmy jà tradycyjnie 21 mar-

ca w piàtek. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
uczniowie Szko∏y Podstawowej w St´szewie
przygotowali dla swoich kolegów, nauczycie-
li i rodziców kilka krótkich przedstawieƒ pod
wspólnym has∏em: „Znasz li ten kraj…”. Ko-
lorowo przebrane dzieci z poszczególnych
klas stara∏y si´ przedstawiç Polsk´ jako szcze-

gólnie atrakcyjny i warty bli˝szego poznania
rejon Êwiata. W tym celu pos∏u˝y∏y si´ za-
równo przywo∏aniem historii (m.in. insceni-
zacja bitwy pod Grunwaldem), jak i bardziej
wspó∏czesnej sytuacji (zaprezentowa∏ si´
m.in. Lech Wa∏´sa i Adam Ma∏ysz). Ca∏oÊç po-
przedzi∏ wyst´p zespo∏u Polanie z Trzcianki
i naszej Kapeli Dudziarskiej. 

(pgo)

27
marca w Urz´dzie Miejskim
w St´szewie, z inicjatywy burmi-
strza gminy W∏odzimierza Pin-

czaka, odby∏o si´ szkolenie dotyczàce fundu-
szu z Programu SAPARD. Tematykà szkole-
nia by∏o Dzia∏anie 4, czyli „Ró˝nicowanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarach
wiejskich”, a konkretnie „Mo˝liwoÊci two-
rzenia miejsc pracy dla mieszkaƒców obsza-
rów wiejskich”.

Zaproszenie otrzyma∏o 42 przedsi´bior-
ców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terenie gminy. Niestety tylko nieliczni

skorzystali z szansy zapoznania si´ z zasa-
dami przyznawania dotacji na Dzia∏anie 4.

Szczegó∏owej informacji udziela∏ przed-
stawiciel Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa z Wielkopolskiego Oddzia-
∏u Regionalnego. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli si´
m.in. jakie warunki musi spe∏niaç wniosko-
dawca ubiegajàcy si´ o pomoc z programu,
które wnioski b´dà preferowane, jakie kosz-
ty inwestycyjne zostanà im zwrócone i kie-
dy Dzia∏anie 4 zostanie uruchomione. 

(pgo)

Szkolenie 
dla przedsi´biorców

Dzieƒ wiosny
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D
om Pomocy Spo∏ecznej w Licówkach
organizuje turnusy integracyjne dla
osób w podesz∏ym wieku i niepe∏no-

sprawnych. Turnusy trwajà od 5 do 10 dni.
Koszt osobodnia z pe∏nym wy˝ywieniem

i udzia∏em w zaj´ciach wynosi 30 z∏ od oso-
by. 

Szczegó∏owych informacji udziela kie-
rownik OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w St´-
szewie Miros∏awa Walkowiak, tel. 819 71 27.

U
przejmie przypominam, ̋ e obowiàzujà-
ce przepisy przewidujà, i˝ do koƒca bie-
˝àcego roku muszà byç wymienione do-

wody osobiste wydane w latach 1962–1972.
Dotychczasowe doÊwiadczenia z wymianà in-
nych dokumentów pozwalajà przypuszczaç,
i˝ wiele osób pozostawi wykonanie tego obo-
wiàzku na ostatnià chwil´. Powoduje to wów-
czas zatory w wydawaniu nowych dokumen-
tów. Aby uniknàç tego typu niedogodnoÊci
prosz´ o wczeÊniejsze sk∏adanie wniosków
o wymian´ dowodu. Wnioski mo˝na pobraç
w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew pok. 16. 
Do wype∏nionego wniosku nale˝y do∏àczyç:
l. Dwie aktualne fotografie ukazujàce g∏ow´

w pozycji lewego pó∏profilu i z widocznym
lewym uchem.

2. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przy-
padku osób, które nie wstàpi∏y w zwiàzek
ma∏˝eƒski, lub odpis skrócony aktu ma∏-
˝eƒstwa – w przypadku osób, które wstà-
pi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski.

3. Op∏at´ w wysokoÊci 30 z∏ – którà nale˝y
uiÊciç w kasie Urz´du Gminy.

Informacj´ telefonicznà mo˝na uzyskaç
pod numerem 819 71 33. 

Uprzejmie dzi´kuj´ za przychylne po-
traktowanie mojej proÊby.

Burmistrz Gminy St´szew
mgr in˝. W∏odzimierz Pinczak

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w Szreniawie w sezonie letnim, 

tj. od 1 kwietnia 
do 31 paêdziernika 

czynne jest dla zwiedzajàcych:

od wtorku do piàtku w godz.
9.00–17.00

w soboty i niedziele w godz. 
9.00–19.00

Rada So∏ecka 
Wsi Sapowice posiada 

sal´ do wynaj´cia 
na imprezy 

okolicznoÊciowe.

Telefony kontaktowe: 
819 63 85, 819 63 49

PRZEPRASZAMY
W tym roku „WieÊci” nie ukaza∏y

si´ na Âwi´ta Wielkanocne. Za co bar-
dzo przepraszamy wszystkich Czytel-
ników. Winà za zaistnia∏à sytuacj´
musimy obarczyç firm´, która wygra-
∏a przetarg i mia∏a w tym roku druko-
waç „WieÊci”. Niestety okaza∏o si´, ˝e
nowa firma nie spe∏nia warunków ko-
niecznych do prawid∏owego przygoto-
wania gazety (choç jej przedstawiciel
zapewnia∏ o tym komisj´ przetargowà
jeszcze w dniu, w którym rozstrzyga-
no przetarg), a co gorsza nie potrafi∏a
dotrzymaç wskazanych w umowie
terminów. Sytuacja jest tym bardziej
przykra i˝ chcieliÊmy oddaç druk w r´-
ce rodzimej, st´szewskiej firmy. Zawie-
dliÊmy si´. 

Redakcja

J
ak co roku w dniu 1 maja odby∏ si´ tur-
niej w pi∏ce no˝nej o Puchar Burmistrza
Gminy St´szew. W tym roku gospoda-

rzem zawodów by∏o Strykowo. Zawody roz-
pocz´∏y si´ o godz. 10.00. poczàtek rozgry-
wek by∏ niefortunny. Ostre starcia zawodni-
ków doprowadzi∏y do p´kni´cia barku, roz-
ci´cia ∏uku brwiowego i skr´cenia kostek. Ki-
bice mogli obserwowaç làdowanie helikop-
tera, który przylecia∏ po jednego z „ran-

nych”. Jak zawsze w rozgrywkach o Puchar
Burmistrza walka na boisku by∏a twarda,
a poza boiskiem wzbudza∏a równie˝ wiele
emocji, g∏ównie wÊród dzia∏aczy i trenerów.
W zawodach uczestniczy∏o 8 zespo∏ów. Naj-
lepszà dru˝ynà okazali si´ w tym roku za-

wodnicy LZS Modrze i to oni odebrali Puchar
Burmistrza Gminy. Najlepszym strzelcem
zawodów zosta∏ Mieczys∏aw Kieç z Modrza,
a najlepszym bramkarzem wybrano Prze-
mys∏awa Karczmarka z Wronczyna.

(m)

Turniej o Puchar Burmistrza

Integracja osób w podesz∏ym
wieku i niepe∏nosprawnych

Wymiana dowodów

U
przejmie informuj´, ˝e mo˝na zapisy-
waç si´ na bezp∏atne badania mam-
mograficzne. Bez skierowania zapisy-

waç mogà si´ kobiety z roczników
1943–1952. Pozosta∏e kobiety muszà mieç
skierowanie od lekarza ginekologa, onkolo-
ga lub chirurga, którzy podpisali umow´
z Wielkopolskà Regionalnà Kasà Chorych
(obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia). 

Na badania mo˝na zapisywaç si´ w Urz´-
dzie Miejskim Gminy St´szew (pokój 21) lub
dzwoniàc pod numer telefonu 819 71 36. 

Pod tym numerem mo˝na tak˝e uzyskaç
szczegó∏owà informacj´.

O przyj´ciu na badania decydowaç b´-
dzie kolejnoÊç zg∏oszeƒ. 

Burmistrz Gminy St´szew
mgr in˝. W∏odzimierz Pinczak

Mammografia
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W
ydzia∏ Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu zach´ca firmy przewozowe,

które w zakresie swojego dzia∏ania wykonu-
jà us∏ugi transportowe, do podejmowania
dzia∏aƒ, wynikajàcych z ustawy o transpor-
cie drogowym.

Jest wiele podmiotów w Powiecie Poznaƒ-
skim, które z dniem 1 stycznia 2004 r. b´dà
musia∏y posiadaç licencj´ na transport.

Aby jà uzyskaç – najpóêniej do koƒca
wrzeÊnia br. nale˝y z∏o˝yç odpowiedni

wniosek w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
przy ul. Jackowskiego 18, do∏àczajàc do nie-
go odpowiednie dokumenty, zale˝nie od sy-
tuacji prawnej podmiotu ubiegajàcego si´
o wydanie licencji.

Podstawowym dokumentem jest Certyfi-
kat Kompetencji Zawodowych. 

Jego uzyskanie wià˝e si´ z odbyciem spe-
cjalnego przeszkolenia, zakoƒczonego egza-
minem w jednostce upowa˝nionej przez Mi-
nistra Infrastruktury.

W przypadku firm wykonujàcych trans-
port drogowy osób, ostatecznym terminem
z∏o˝enia wniosku jest 30 czerwca 2003 r.

Wydzia∏ Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu zach´cajàc
wszystkich zainteresowanych, by jak naj-
wczeÊniej rozpocz´li starania o uzyskanie li-
cencji, zapewnia, ˝e udzieli wszelkich nie-
zb´dnych informacji na ten temat.

Maria Lipska
Rzecznik Prasowy – Asystent Starosty

W czasie kilku ostatnich tygodni pojawi-
∏y si´ sygna∏y, i˝ Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wycofa∏a si´ z nie-
których wczeÊniej ustalonych elementów
modernizacji drogi nr 5. Dotyczy∏o to g∏ów-
nie sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu
z ul. Wojska Polskiego w St´szewie. Bur-
mistrz gminy z chwilà powzi´cia tych infor-
macji postanowi∏ zorganizowaç w tej spra-
wie spotkanie z dyrekcjà GDDKiA. Dosz∏o do
niego w dniu 7 maja br. w Urz´dzie Gminy.
Efektem rozmów jest powrót do wczeÊniej-
szych uzgodnieƒ, a wi´c sygnalizacja Êwietl-
na b´dzie. Nie b´dzie mo˝na natomiast skr´-
caç w ulic´ Laskowà jadàc z Poznania. Pojaz-
dy b´dà musia∏y kierowaç si´ na rondo ko∏o
stacji CPN i stamtàd zawróciç do ul. Lasko-
wej. Takie rozwiàzanie ma umo˝liwiç zor-
ganizowanie bezpiecznego przejÊcia dla pie-
szych na wysokoÊci ul. Laskowej. 

Nadal trwajà prace nad
ostatecznym przebiegiem cià-
gu pieszo – rowerowego.
W niektórych miejscach nie
uda∏o si´ jeszcze wykupiç po-
trzebnych do tego celu grun-
tów. Pewne ju˝ jest, ˝e w D´-
bienku ciàg pieszo – rowerowy
pobiegnie w pasie drogi, ponie-
wa˝ nie mo˝na uzyskaç zgody
w∏aÊcicieli gruntów na ich wy-
kup. Chodnik b´dzie w´˝szy
i mniej bezpieczny. 

W ostatnich dniach pojawi-
∏y si´ równie˝ g∏osy niezadowo-
lenia, których powodem jest brak czterech pa-
sów ruchu na modernizowanej drodze. Za-
pewne ka˝dy z nas ˝yczy∏by sobie jeêdziç po
takiej arterii, ale obecnie jest to niemo˝liwe
i co najwa˝niejsze nigdy nie by∏o proponowa-
ne. W ˝adnym z projektów przebudowy drogi
nie znalaz∏a si´ propozycja budowy czterech

pasów. Projekty modernizacji by∏y wy∏o˝one
w Urz´dzie Gminy, zapoznawali si´ z nimi
radni i mieszkaƒcy. Zdumienie wi´c budzi dzi-
siejsze zaskoczenie niektórych osób brakiem
czterech pasów na drodze nr 5. Czas zg∏asza-
nia wniosków w tej sprawie ju˝ minà∏.

(m)

W
bie˝àcym roku zakoƒczy si´ funkcjo-
nowanie kot∏owni zbiorczej dla blo-
ków mieszkalnych usytuowanych

w St´szewie przy ul. P. Skargi i Skorupki. Do-
tychczasowa kot∏ownia w´glowa b´dzie za-
stàpiona kot∏owniami gazowymi, które po-
wstanà przy ka˝dym z bloków. Rozmowy
w sprawie likwidacji istniejàcej kot∏owni
trwa∏y od ponad 5 lat. Stronami dyskusji by-
∏a gmina, spó∏dzielnia mieszkaniowa „Lubo-
nianka” oraz Wojskowa Agencja Mieszkanio-
wa. Nale˝y wyraênie wskazaç, ̋ e ka˝de z tym
spotkaƒ odbywa∏o si´ z inicjatywy burmi-
strza gminy, któremu zale˝a∏o na jak najszyb-
szym za∏atwieniu sprawy. Kot∏ownia z ka˝-
dym miesiàcem ulega dalszemu zu˝yciu, któ-
re coraz cz´Êciej prowadzi do awarii pieców.
W sezonie grzewczym oznacza to ch∏ód

w mieszkaniach. Poza tym sprawnoÊç grzew-
cza kot∏owni jest raczej ma∏a co bezpoÊrednio
przek∏ada si´ na wzrost kosztów wytworze-
nia i dostarczenia ciep∏a. Ustalone ceny ciep∏a
nie pokrywajà kosztów jego wytworzenia
a to oznacza koniecznoÊç do∏o˝enia z bud˝etu
gminy (ZGKiM) powsta∏ej ró˝nicy pomi´dzy
wp∏ywami a kosztami. Taki stan rzeczy jest
niedopuszczalny i wymaga radykalnej zmia-
ny. Przeprowadzone analizy wskazujà, ̋ e naj-
lepszym rozwiàzaniem b´dzie wybudowanie
dla ka˝dego bloku osobnej kot∏owni gazowej.
„Lubonianka” ju˝ buduje swojà kot∏owni´,
a gmina og∏osi∏a przetarg na wykonawstwo
i wkrótce ruszà prace, tak by zdà˝yç przed se-
zonem grzewczym. Pi´cioletnie rozmowy
w sprawie kot∏owni pokaza∏y, ˝e najtrudniej
uzyskaç porozumienie z wojskiem. Cz´ste

zmiany personalne kierownictwa, a co gorsza
równie˝ decyzji praktycznie parali˝owa∏y
podj´cie ostatecznych rozstrzygni´ç. W tym
roku burmistrz postawi∏ spraw´ „na ostrzu
no˝a” i wymusi∏ podj´cie definitywnych kro-
ków ze strony wojska. Szcz´Êliwie uda∏o si´
i wojsko b´dzie budowa∏o dwie osobne ko-
t∏ownie. Takie zapewnienie pad∏o ze strony
przedstawicieli Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej na spotkaniu w dniu 30 kwietnia br.
w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew. Zebra-
nie dosz∏o do skutku z inicjatywy burmistrza,
który zaprosi∏ na nie wszystkich zaintereso-
wanych mieszkaƒców oraz administratorów
bloków. Jak si´ wydaje spotkanie umo˝liwi∏o
uzyskanie przez mieszkaƒców odpowiedzi na
nurtujàce ich pytania. Przedstawiciele WAM
zapewniali, ˝e zmiana sposobu ogrzewania
nie wp∏ynie na wzrost kosztów utrzymania
mieszkaƒ. 

(m)

Nowe kot∏ownie dla bloków

dokoƒczenie ze str. 1

Remont drogi we Wronczynie



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

16 1/2003

Urzàd Miejski Gminy St´szew
Pon. 8.00 – 16.00 
Wt. – Pt. 7.00 – 15.00 
tel. 813 40 11, tel. sekretariat 813 41 68 
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
Pon. 8.00 – 16.00 
Wt. – Pt. 7.00 – 15.00 
tel. 813 40 62 
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
Czynny jest codziennie z wyjàtkiem wol-
nych sobót i niedziel w godz. 7.00 – 15.00
tel. 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej mo˝na
zg∏aszaç przez ca∏y tydzieƒ, 24 godziny na
dob´, pod numerem telefonu – 813 42 21,
813 41 82, 0604 806 068
Muzeum Regionalne w St´szewie 
Czynne codziennie w godzinach 
10.00 – 14.00 z wyjàtkiem poniedzia∏ku, 
tel. 813 40 12
Gazownia 
Awarie sieci gazowej mo˝na zg∏aszaç co-
dziennie pod numerem telefonu 813 41 69
Energetyka 
St´szew – tel. 813 43 95 
Opalenica – tel. 447 73 65 (24 h) 
Stra˝ Po˝arna 
St´szew – tel. 813 43 98 
Strykowo – tel. 813 45 31 
OÊrodek Zdrowia 
Czynny w godz. 7.00 – 18.00, tel. 813 42 61.
W godzinach od 18.00 do 8.00 nale˝y 
dzwoniç pod numer pogotowia 
ratunkowego, telefon: 866 00 66
Apteki
St´szew, ul. Poznaƒska – tel. 813 42 54
pn. – pt. 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 13.00
St´szew, ul. Chybickiego „Pod S∏oƒcem” 
– tel. 813 48 61
pn. – pt. 8.00 – 12.30 i 15.00 – 20.00
sobota 8.00 – 13.00 i 18.00 – 19.00
Policja 
St´szew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez ca∏à dob´ mo˝na dzwoniç do Komen-
dy Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezp∏at-
ny numer tel. 997
Telefony policjantów
Urbanek Roman – 0605 192 906 – kierow-
nik Rewirów Dzielnicowych
Rejon nr 1, sier˝. sztab. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – St´szew wraz z Kràple-
wem (POM)

Rejon nr 2, sier˝. sztab. Bogdan CieÊlarek
– 0605 192 907 – D´bno, Kràplewo WieÊ,
Strykówko, Strykowo, Sapowice, Antonin,
Rybojedzko, Wielka WieÊ, Miros∏awki, 
Tomice, Tomiczki, Piekary, S∏upia, Jeziorki,
Skrzynki, Zamys∏owo
Rejon nr 3, sier˝. sztab. Piotr Lasecki
– 0605 192 909 – D´bienko, Witobel, Trze-
baw, ¸ódê, B´dlewo, Wronczyn, Zaparcin,
Modrze, Dro˝d˝yce, Sm´tówko, Górka,
Twardowo, Srocko Ma∏e, Srocko Ma∏e PGR.
Dni i godziny wypo˝yczeƒ 
w bibliotekach publicznych
Biblioteka Publiczna w St´szewie
poniedzia∏ek 12.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 15.00 
Êroda 12.00 – 19.00 
czwartek 8.00 – 19.00 
piàtek 12.00 – 19.00 
pierwsza sobota miesiàca 8.00 – 13.00 
tel. 813 40 92 
Filia w B´dlewie 
poniedzia∏ek 13.00 – 17.00
Êroda 13.00 – 17.00 
piàtek 13.00 – 16.30 
tel. 813 50 17 
Filia w Strykowie 
poniedzia∏ek 12.30 – 17.00
wtorek 10.00 – 17.00
Êroda 9.00 – 14.30
czwartek 12.00 – 17.00 
piàtek 10.00 – 17.00
tel. do szko∏y 813 40 52
Filia w Jeziorkach 
poniedzia∏ek 16.00 – 18.30 
wtorek 16.00 – 18.30 
czwartek 16.00 – 18.30
piàtek 16.00 – 18.30 
tel. do szko∏y 819 60 87
Filia w Trzebawiu 
poniedzia∏ek 14.30 – 18.00 
Êroda 14.30 – 18.00 
piàtek 12.00 – 16.30 
Filia w Sapowicach 
poniedzia∏ek 14.00 – 18.00 
Êroda 10.00 – 13.30 
czwartek 14.00 – 18.00
Dom Kultury
poniedzia∏ek 9.00 – 20.00
wtorek 9.00 – 20.00
Êroda 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 20.00
piàtek 9.00 – 20.00
sobota 9.00 – 15.00
tel. 813 40 71
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Sprzedam mieszkanie 
w St´szewie.

Kontakt – tel. 8135 577.

„ S z a n s a ”
– j´zyk angielski –
– j´zyk niemiecki –

Krosinko, ul. Wiejska 49
tel. 0606 620 402 po 15.00

uczyç z przyjemnoÊcià

Szukam mieszkania do wynaj´cia
w St´szewie lub okolicy. 

W zamian mog´ opiekowaç si´
starszà osobà – tel. 813 52 66

Nowo otwarty skup z∏omu metali
kolorowych. Atrakcyjne ceny.

St´szew, ul. Poznaƒska 28
czynne od 7.00 do 18.00

tel. 0506 197 917

K U P I ¢ ! ! !
Kupi´ stare polskie motorowery:

RyÊ, ˚ak, Komar, Romet;
motocykle:

WFM, SHL, WSK, Gazela
skuter OSA oraz cz´Êci

tel. kontaktowy 814 80 69

Wynajm´ lokal na gastronomi´ 
w St´szewie 30–60 m2

tel. 0602 665 758


