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ROZDRA¯EW

Wiêcej za dzier¿awê

Dzier¿awcy gruntów nale¿¹cych do gminy Rozdra¿ew zap³ac¹ wiêcej
ni¿ dotychczas. Podwy¿ka jest spowodowana wzrostem cen skupu
¿yta, któr¹ ustalono na 58,23 z³. To o 22,71 z³ wiêcej od stawki
obowi¹zuj¹cej dotychczas. Dodatkowo radni poddali waloryzacji
dotychczasowe ceny za hektar danej klasy. I tak, przyk³adowo, za grunt
orny klasy III trzeba bêdzie zap³aciæ 5,5 q razy cenê skupu ¿yta
(dotychczas by³o to 4 q razy cenê skupu ¿yta).

Gmina wydzier¿awia ogó³em
32,68 ha ziemi (³¹cznie z tzw. „grun-
tami szkolnymi). S¹ to g³ównie grun-
ty orne klasy III b i IV a. Ziem klasy
II, tak jak i u¿ytków zielonych, prak-
tycznie nie ma. – Czasami zdarzy siê
kawa³eczek jakiegoœ u¿ytku, np. przy
szkole, traktowany jako boisko. To
w ewidencji by³oby traktowane jako
³¹ka, ale takich typowo jak do wy-
dzier¿awienia (u¿ytków zielonych)
gmina nie ma. (...) Drugich klas prak-
tycznie nie mamy – t³umaczy Krysty-
na Teodorczyk, kierownik referatu
rolnictwa, gospodarki gruntami i ini-
cjatyw gospodarczych w rozdra¿ew-
skim urzêdzie gminy.

Dotychczas w gminie Rozdra-
¿ew obowi¹zywa³y stawki za dzier-
¿awê ustalone w 1997 r. – Koszty
dzier¿awy gruntów „na rynku pry-
watnym” od tamtego czasu znacz¹-
co siê zmieni³y. Uwa¿am, ¿e równie¿
mo¿na na tym dla dobra gminy sko-
rzystaæ, by podwy¿szyæ równie¿ kosz-
ty dzier¿aw komunalnych – stwierdzi³
Mariusz Dymarski, wójt gminy Roz-
dra¿ew. Okreœlenie minimalnych,
rocznych stawek za dzier¿awê grun-
tów stanowi¹cych w³asnoœæ gminy
ma u³atwiæ ustalenie ceny za ewen-
tualn¹ dzier¿awê. – Stawki minimal-
ne w przypadku przetargu stanowi-
³yby cenê wywo³awcz¹ na dzier¿awê
gruntów, a w przypadku zawierania
umów w drodze bezprzetargowej sta-
nowi³yby jakiœ punkt wyjœcia jako
podstawê do ewentualnych negocja-

cji – t³umaczy wójt. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e w odró¿nieniu do sta-
wek funkcjonuj¹cych w obrocie pry-

watnym, do stawek uchwalonych
przez radê gminy trzeba doliczyæ po-
datek VAT, który wynosi 22%.   (mil)

gruntów?

ROZDRA¯EWSCY RADNI ustalili roczne, minimalne stawki czynszu za
dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoœæ gminy.

Roczne stawki czynszu za
dzier¿awê gruntów stano-
wi¹cych w³asnoœæ gminy
Rozdra¿ew

Obowi¹zuj¹ce dotychczas
(od 1997 r.):
grunty orne:
kl. III a 4,0 q/ha
kl. III b 3,5 q/ha
kl. IV a 3,0 q/ha
kl. IV b 2,0 q/ha
kl. V 1,0 q/ha
kl. VI 0,5 q/ha

Obowi¹zuj¹ce od 2008 r.:
grunty orne:
kl. II 6,0 q/ha
kl. III a 5,5 q/ha
kl. III b 5,0 q/ha
kl. IV a 4,5 q/ha
kl. IV b 4,0 q/ha
kl. V 2,5 q/ha
kl. VI 1,5 q/ha

u¿ytki zielone (³¹ki, pastwiska):
kl. III 4,0 q/ha
kl. IV 3,0 q/ha
kl. V 1,5 q/ha
kl. VI 1,0 q/ha

KRO TO S ZYN

Zabawa andrzejkowa

MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ WALKI
Z UBÓSTWEM W KROTOSZYNIE

Gor¹ca zupa i ulotki

NA KROTOSZYÑSKIM RYNKU po raz kolejny zorganizowano zbiórkê
publiczn¹ na rzecz walki z ubóstwem.

Po raz kolejny na krotoszyñ-
skim rynku zorganizowano zbiór-
kê publiczn¹ na rzecz walki z ubó-
stwem. Rozdawano gor¹c¹ zupê
z pieczywem i ulotki. Ka¿dy móg³
siê przy³¹czyæ do akcji przynosz¹c
artyku³y codziennego u¿ytku. Lo-
kalni organizatorzy zbiórki to: sta-
rostwo, Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Krotoszynie oraz
organizacje pozarz¹dowe (Centrum

Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej,
Klub AMAZONKI, Stowarzysze-
nie INTEGRACJA, Klub Seniora
POGODNI) i krotoszyñscy przed-
siêbiorcy.

Pojemniki, do których mo¿na
wk³adaæ odzie¿, zabawki dzieciê-
ce, trwa³¹ i nieprzeterminowan¹
¿ywnoœæ bêd¹ ustawione na rynku
ponownie – 17 grudnia (w godz.
13:00 – 16:00).                        (kb)

MINISTERSTWO ODDA KASÊ

Powiat wzbogaci siê

Powiat odzyska³ ponad 3 milio-
ny z³ niedoszacowanej subwencji
oœwiatowej za lata 2001 – 2002. Sta-
rosta Leszek Kulka podpisa³ ju¿
ugodê z ministrem edukacji. W za-
mian za to krotoszyñski samorz¹d
odst¹pi³ od wysuwania roszczeñ na
drodze s¹dowej. Starosta Leszek
Kulka uwa¿a, ¿e najwa¿niejsze jest
to, i¿ ca³y czas powiat by³ przeko-
nany o s³usznoœci swoich racji.
– Pope³niony b³¹d wykryliœmy i sku-
tecznie zabiegaliœmy o jego napra-
wienie. A przecie¿ mówi¹c kolo-
kwialnie mogliœmy „odpuœciæ”, bo
pewnie na nasze zmêczenie liczy³y
resort edukacji i finansów przeci¹-
gaj¹c postêpowanie procesowe
– mówi Leszek Kulka. Cieszy go
fakt, ¿e ministerstwo edukacji
w ostatnim czasie wykaza³o wolê
porozumienia. – Teraz z rozwag¹
wraz z rad¹ powiatu przyst¹pimy do
zagospodarowania kwoty, któr¹ pod

koniec roku wpiszemy, mam nadzie-
jê, do bud¿etu. Bêdzie to bardzo mi³y
prezent na œwiêta!

Spór pomiêdzy powiatem kro-
toszyñskim a resortem edukacji
trwa³ kilka lat. Wszystko zaczê³o siê
w 2000 roku, kiedy to wyliczenie
subwencji oœwiatowej zawiera³o
powa¿ny b³¹d. Nie obejmowa³o
ono dwóch specjalnych oœrodków
wychowawczych istniej¹cych na
terenie powiatu krotoszyñskiego.
Czêœciowo ministerstwo edukacji
wyp³aci³o zaleg³oœci. Brakowa³o
jednak 2 milionów. B³êdne wyli-
czenia powtarzano przez kolejne
dwa lata. Wtedy to samorz¹d wy-
st¹pi³ na drogê s¹dow¹ o uregulo-
wanie nale¿noœci. W czerwcu re-
sort wyp³aci³ czêœæ zaleg³oœci
– czyli ponad 2 miliony z³otych.
Teraz ma zwróciæ pozosta³e 3,6 mi-
liona z³otych.

      (far)

o kolejne 3 miliony

Zabawê andrzejkow¹ organi-
zuje Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyñskiej oraz Klub M³odego
Rolnika. Imprezê zaplanowano na
sobotê, 24 listopada w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
w Krotoszynie. Balowanie rozpocz-

nie m³odzie¿ ju¿ od 19:00. PóŸniej
do biesiadników do³¹cz¹ doroœli.
Organizatorzy zapraszaj¹ wolonta-
riuszy, opiekunów klubów, organi-
zacje wspó³pracuj¹ce z wolontaria-
tem, w³adze samorz¹dowe gminy
i powiatu, so³tysów, przewodnicz¹-

cych osiedli oraz wszystkich ludzi
dobrej woli, by wziêli udzia³ w an-
drzejkowej zabawie. – Wzorem lat
ubieg³ych prosimy o zabranie ze
sob¹ suchego prowiantu. Ze swej
strony zapewniamy ciep³e napoje,
dobr¹ muzykê i wspania³¹ atmos-
ferê – mówi Hieronim Marsza³ek,
szef Klubu M³odego Rolnika oraz
wiceprezes CWZK.                  (red)
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„TE GRZEJNIKI TO S¥ TAKIE, ¯E JA JE GRZEJÊ”

Zimno, ¿e nawet

 Za ogrzewanie w bloku p³aci tak samo, jak inni lokatorzy – 126 z³ miesiêcznie. I to przez ca³y rok za lokal o powierzchni
47 m2 (wysokoœæ op³aty za ogrzewanie zale¿y od metra¿u). Tylko, ¿e w innych mieszkaniach temperatura siêga od
23°C do 24°C. U niej przewa¿nie 17°C, 18°C.

Aleksandra Maciejewska
czeka³a cierpliwie kilka lat na
poprawê warunków. Czasami
by³o normalnie – czyli dostatecz-
nie ciep³o. Czêœciej jednak by³o
zimno. Kiedy sytuacja w miesz-
kaniu doprowadza³a j¹ do osta-
tecznoœci, a z ch³odu nie sz³o ju¿
wytrzymaæ, siêga³a po s³uchaw-
kê i dzwoni³a do spó³dzielni
mieszkaniowej w nadziei, ¿e po
kolejnym telefonie bêdzie ciep³o
„na sta³e”. – Interweniowa³am
wiele razy w tej sprawie. W tym
okresie grzewczym nie. Liczy³am
– nie ma mrozów, to jeszcze wy-
trzymam. Ale ile mo¿na wytrzy-
maæ? Cz³owiek jest d³ugo cier-
pliwy, a¿ w pewnym momencie
siê straci cierpliwoœæ. £apie siê
wtedy za telefon i dzwoni – t³u-
maczy Aleksandra Maciejewska.

Nie przypuszczali,
¿e bêdzie tak zimno

Razem z mê¿em wprowadzi-
³a siê do mieszkania przy
ul. Rawickiej w Krotoszynie 11
lat temu. – Nam siê podoba³o,
¿e to jest mieszkanie szczytowe
i nie mamy ju¿ tam s¹siada. Nie
wziêliœmy jednak pod uwagê
tego, nie przypuszczaliœmy, ¿e
pó³nocna œciana jest taka zim-
na – opowiada lokatorka. Ma³-
¿onkowie przypuszczali z po-
cz¹tku, ¿e problem tkwi w nie-
szczelnych oknach. – Wymieni-
liœmy okna na plastikowe. Mia-
³o byæ cieplej – nie by³o. Je¿eli
nie jest nagrzane, to nie bêdzie
cieplej. (...) Jak przysz³y mrozy
– by³o lepiej palone, ale wtedy,
wszystko zale¿a³o od kierunku
wiatru. Jak od wschodu by³
wiatr, to tam w pokoju by³o zim-
no, a tu ciep³o. Jak z kolei tam
wia³o, to tu by³o cieplej. Dlate-
go wymienialiœmy okna. Drzwi
uszczelnialiœmy, nawet próg zro-
biliœmy – wskazuje lokatorka.
Na tym jednak Maciejewscy nie
poprzestali. – Ju¿ patrzyliœmy za
nowymi kaloryferami. Myœla³am
sobie: blok ma 30 lat, to pewnie
te¿ bêdzie kamieñ osadzony od
wody. Potem nie grzeje, bo to
wszystko wstrzymuje. (...) Na-
wet kupi³am grzejnik, bo tak¹
farelkê mia³am, ale dopóki jest
w³¹czona wiewa, ale jak siê wy-

³¹czy, jest zimno – mówi Alek-
sandra Maciejewska.

¯eby by³o
wreszcie ciep³o

Monity telefoniczne i wizyty
w spó³dzielni mieszkaniowej nie
zda³y siê na wiele. Tym razem
Aleksandra Maciejewska posta-
nowi³a zg³osiæ swój wniosek
o poprawê warunków na spotka-
niu spó³dzielczym. – Nic nie chce
wiêcej, tylko tak jak ka¿dy inny
mieszkaniec byæ potraktowana.
Tyle samo p³acê, nie zalegam z³o-
tóweczki, i naprawdê proszê,
¿ebym wreszcie mia³a ciep³o
w mieszkaniu – mówi³a. Pokaza-
³a nawet wszystkim zgromadzo-
nym w³asnorêcznie zrobione na
drutach skarpety. – Mi siê ju¿
sprzykrzy³o po prostu. I przynio-
s³am na dowód jak ja siedzê
w domu ubrana. Ju¿ nie mówiê,
¿e w dwóch swetrach, ale takie
skarpety zak³adam na nogi, bo od
nóg tak mi zimno, ¿e to jest
wprost niemo¿liwe. Nie mam
10 czy 15 lat, ¿eby skakaæ po to,
by siê rozgrzaæ – mówi³a loka-
torka. Wies³aw Œwica, prezes
krotoszyñskiej spó³dzielni
stwierdzi³, ¿e w bloku, gdzie
mieszka Aleksandra Maciejew-
ska raczej nie bêdzie cieplej, po-
niewa¿ nie jest on ocieplany.
Poda³ jednak propozycjê rozwi¹-
zania problemu. – Doskonale
pamiêtam tê sprawê, bo by³a pani
u mnie. Czy tam jest mo¿liwoœæ
do³o¿enia ¿eberek? Jest miejsce
pod oknem? Wydaje mi siê, ¿e
je¿eli zwiêkszymy liczbê ¿eberek
powinno byæ cieplej. Mo¿e byœmy
poszli w stronê tej koncepcji
– radzi³ na zebraniu Wies³aw
Œwica, prezes spó³dzielni. – Te
grzejniki to s¹ takie, ¿e ja je grze-
jê – stwierdzi³a lokatorka. Zgo-
dzi³a siê jednak na to rozwi¹za-
nie. Prezes obieca³, ¿e u Aleksan-
dry Maciejewskiej zjawi siê hy-
draulik, i zmierzy temperaturê
w mieszkaniu. Jak siê okazuje,
nastêpnego dnia po zebraniu,
wieczorem w mieszkaniu Macie-
jewskich by³o ju¿ ciep³o. Oby³o
siê bez koniecznoœci dok³adania
¿eberek. – W czwartek od godz.
17:00 ju¿ by³y ciep³e kaloryfery
i s¹ do dnia dzisiejszego. A w pi¹-
tek zadzwoni³ pan ze spó³dzielni
mieszkaniowej ¿eby przyjœæ

sprawdziæ, jak¹ mam temperatu-
rê w mieszkaniu. Przysz³o ich
trzech – opowiada Aleksandra
Maciejewska. Termometry wska-
zywa³y 21°C w jednym pokoju,
a w drugim 22°C – Wszystko po-
mierzyli w ka¿dym pomieszcze-
niu na wysokoœci metra, bo taki
jest przepis, taka jest norma. Tyl-
ko, ¿e ja mam 1m 58 cm., to ile
jestem powy¿ej tego metra,
prawda? Mo¿na wtedy wariata
strugaæ. Logicznie myœl¹c – to

MILENA PAWLAK

skarpety nie pomagaj¹

taka jest prawda. No ja jestem od
do³u, a nie dwa metry ponad zie-
mi¹, ¿eby by³o ogrzane. Pomie-
rzyli, pomierzyli i nawet by³ pan
tak uprzejmy, ¿e poda³ mi komór-
kê, gdyby by³o zimno, to mam za-
dzwoniæ – opowiada lokatorka.

Poprawi³o siê
Na szczêœcie warunki cieplne

w mieszkaniu Aleksandry Macie-
jewskiej uleg³y poprawie. – Mam
ciep³o i te panie na trzecim i na

czwartym piêtrze te¿ maj¹ ciep³o,
chocia¿ jesteœmy ostatnim blo-
kiem grzewczym, jeœli chodzi
o elektrociep³owniê. Prosi³am te
panie, aby monitowa³y, gdy tylko
zrobi siê im zimno w mieszkaniu.
Sama nie jestem w stanie wszyst-
kiego przebiæ. Ale jak one mi po-
mog¹, to bêdzie ³atwiej. Nic nie
mówi¹, ¿e jest zimno, czyli musi
byæ ciep³o. Czyli mo¿na nagrzaæ
– podsumowuje Aleksandra Ma-
ciejewska.

- JU¯ NIE MÓWIÊ, ¿e w dwóch swetrach, ale takie skarpety zak³adam na nogi, bo od nóg tak mi zimno, ¿e to jest
wprost niemo¿liwe – skar¿y³a siê podczas zebrania spó³dzielni mieszkaniowej Aleksandra Maciejewska.


