
Włosi dla gastronomii 
STRZELIN. Włoski koncern
Inoxveneta postawi
w Strzelinie zakład,
wytwarzający nowoczesne
wyposażenie lokali
gastronomicznych. Firma
nie ujawniła, ile osób
zatrudni, ani jaka będzie
wartość inwestycji. (MIG)
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Unia Europejska zaliczyła Polskę do regionów winiarskich

Reformy w beczce 
Agata Ałykow

Największą podwrocław-
ską winnicę prowadzi
Lech Jaworek z Miękini.

Trzy lata temu 14-hektarowe
pole obsadził winoroślą. – Lu-
bię wyzwania i eksperymenty.
Gdy zaplanowałem prowadze-

nie tak delikatnej i kapryśnej
uprawy, wszyscy stukali się
w czoło – opowiada Jaworek.

Specjalizuje się w uprawie
szczepów: riesling, cabernet
sauvignon, blau burgunde
i chardonnay. Ma własną linię
do produkcji, dębowe beczki
i piwnicę zimną jak Antarkty-
da. Na początku stycznia po-
wstanie spółka zajmująca się
produkcją i sprzedażą wina.
Białe trafi do handlu na przeło-
mie kwietnia i maja. 

Powinni się nim zaintereso-
wać koneserzy, zaopatrujący
się w winotekach, oraz zagra-
niczni turyści. – Na Zachodzie
kultura picia alkoholu jest inna.
Wino jest chętniej zamawiane
niż mocne trunki – podkreśla
Jaworek. 

Do podboju rynku szykują
się także winiarze z okolic Zie-
lonej Góry. To region o wielo-
wiekowej tradycji.

– Na Dolnym Śląsku i w Lubu-
skiem jest kilkanaście winnic,
które będą aspirowały do uru-
chomienia dużej produkcji
– twierdzi Roman Grad, prezes
Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Producentów Winorośli.

– Ja sam planuję dokupienie
ziemi, by rozszerzyć uprawę.

Ile będzie kosztować butelka
wina z dolnośląskich winnic?
Prawdopodobnie – około 20 zło-
tych. Podobne kwoty trzeba wy-
dać na wina mołdawskie, buł-

garskie czy węgierskie. Nasze
napewno będą się odnich różnić
smakiem. Dolnośląskie i lubu-
skie wino nie będzie słodkie.
Z powodu niskiej temperatury
i niewielu słonecznych dni mo-
żemy liczyć tylko nawytrawne. •

Rieslingi z winnicy Lecha Jaworka już wiosną trafią do sprzedaży. 

FO
T. 

TO
M

AS
Z 

HO
ŁO

D 

JESTEŚMY W STREFIE A
Wniosek o włączenie Polski
do strefy A uprawy winorośli
złożono w kwietniu 2004
roku na podstawie załącznika
do traktatu akcesyjnego, 
gdy wchodziliśmy do Unii
Europejskiej. Wyznaczony
rejon uprawy obejmuje
Europę Północną, gdzie
winorośl ma najtrudniejsze
warunki wzrostu. By
otrzymać zgodę Komisji
Europejskiej na obrót winem
gronowym, trzeba było
wykazać, że takie uprawy
w Polsce istnieją. 

Regionalne trunki znajdà si´ w sklepach.
Winiarze z Dolnego Âlàska ju˝ szykujà
si´ do sprzeda˝y butelek z w∏asnà
etykietà. Pierwsze pojawià si´ wkrótce
we wroc∏awskich restauracjach
i specjalistycznych sklepach

Najgorzej jest młodym
Rozmowa z Januszem Pieńkowskim
ze Stowarzyszenia Sanatorów*

• Dla kogo będzie
najwięcej pracy
na Dolnym Śląsku
w nadchodzącym roku?

– Największym zaintereso-
waniem wśród pracodawców
będą cieszyć się absolwenci
kierunków technicznych, cho-
ciażby po elektronice czy me-
chanice. Zwłaszcza we Wro-
cławiu problemów nie będą
mieli informatycy. Gorzej
z absolwentami kierunków
ekonomicznych i humani-
stycznych – rynek pracy jest
już nasycony.

• W tym roku ubyło
na Dolnym Śląsku 23
tysiące bezrobotnych. 
To dobry wynik?

– Myślę, że rzeczywiście
jest się czym pochwalić. Jeste-
śmy jednym z niewielu regio-
nów w Polsce, gdzie bezrobo-
cie regularnie spada. Od na-
szego wejścia do Unii Euro-
pejskiej skreślono z ewidencji
już ponad 45 tysięcy osób.

• Jakie były przyczyny? 
– Przedsiębiorstwa zaczyna-

ją nabierać rozpędu, rośnie
eksport i dzięki temu mogą po-
zwolić sobie na tworzenie ko-
lejnych miejsc pracy. Poza tym
Dolny Śląsk cały czas przycią-
ga dużych inwestorów. Dzięki
unijnym pieniądzom urzędy
pracy mogą dopłacać firmom
do nowych miejsc pracy czy fi-

nansować staże. I wreszcie
bardzo dużo osób szuka szczę-
ścia w krajach, które otworzyły
swoje rynki pracy.

• Komu najtrudniej
o pracę?

– W najtrudniejszej sytuacji
są młodzi. Dlatego trzeba ich
zachęcać do rozpoczynania
własnej działalności gospo-
darczej. Dobrym krokiem by-
ło obniżenie w tym roku skła-
dek ZUS dla początkujących
biznesmenów. Mam nadzieję,
że nowy rząd zdecydowanie
ograniczy biurokrację, co po-
zwoli na tworzenie kolejnych
miejsc pracy.

• rozmawiał ŁUKASZ PAŁKA

* Organizacja przedsiębiorców,
które pomaga młodzieży
w zdobyciu zawodu. 

ECHA NASZYCH 
PUBLIKACJI

Fiskus ukradł święta 

j Podobnie jak Anna
Kamińska, o której
napisaliście, nabyłem akcje
Banku Handlowego. Ale
w przeciwieństwie do niej
podatek zapłaciłem. Nie
zrezygnowałem jednak
z dochodzenia swoich praw.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak
to jest możliwe, że jeden organ
państwowy, jakim jest urząd
skarbowy, kwestionuje decyzję
innego organu państwowego,
jakim jest Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd.
W naszym kraju fiskus ma
władzę wręcz absolutną,
pozwalającą dowolnie
na swoją korzyść
interpretować fakty, przepisy,
prawo.
Robert Lewkowicz, Wrocław

j Byłam pracownikiem
Banku Handlowego przez 13
lat. W październiku 2000
roku otrzymałam decyzję
o zapłaceniu podatku
w wysokości 15 tys. zł.
Próbowałam się odwołać, ale
tyle mi to dało, że
w listopadzie 2001 roku
przyszło pismo od komornika
o egzekucji moich poborów.
Dostawałam ok. 500 zł
miesięcznie. Nikt mi nie
chciał pomóc.
Od października 2004 roku
jestem bezrobotna i kwota,
którą zapłaciłam fiskusowi,
bardzo przydałaby mi się
do życia. 
Maria Chojnacka, Wrocław
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