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Sprawy

Zrobi¹ wiele ulic
na Parcelkach

Mieszkañcy
wprowadzaj¹
urzêdników w b³¹d?

Na obecny rok zaplanowano budowê kilku ulic w centralnej czêci krotoszyñskiego osiedla Parcelki. Mniej szczêcia maj¹ mieszkañcy ulic po³o¿onych wokó³
tamtejszego stawu, gdzie modernizacja nawierzchni rozpocznie siê dopiero
w 2019 r.
Krotoskiego. W tym roku nie bêdzie
budowana.

Zniknie b³oto

Szczególnie niecierpliwie czekaj¹ na
inwestycjê mieszkañcy czterech ulic
zlokalizowanych w pobli¿u Spokojnej. Podczas ubieg³orocznego zebrania z rad¹ swojego osiedla w ostrych
s³owach krytykowali burmistrza, ¿e
musz¹ brodziæ w b³ocie albo chodziæ
w kurzu. Najkrótsza jest ul. Kolberga,
która ma 103 m d³ugoci. Najd³u¿sza,

pojawi³ siê u burmistrza.  Bior¹c pod
uwagê, ¿e wybór nowego projektanta
zdecydowanie wyd³u¿y³by czas przygotowania dokumentacji, a ten, który
nie dotrzyma³ terminu, ma wersjê robocz¹ projektu, zostanie podpisane
porozumienie na dokoñczenie dokumentacji  mówi naczelnik Kaik. Pro-

P. KRAWULSKI

Gruntowe ulice: Boya-¯eleñskiego,
Kolberga, Kurpiñskiego i Wita Stwosza, które le¿¹ w okolicy ul. Spokojnej, zostan¹ utwardzone kostk¹ brukow¹, podobnie jak Mieszka I  lepa
uliczka tu¿ za wiaduktem kolejowym
nad ul. Osadnicz¹.
W bud¿ecie Krotoszyna zabezpieczono 970 tys. z³ na cztery drogi w pobli¿u Spokojnej oraz 120 tys. z³ na
Mieszka I. Tej ostatniej nadano nazwê
dopiero w 2017 r., wczeniej by³a ona
czêci¹ ul. Osadniczej.

Micha³ Kurek mówi³ o nieprawid³owociach

22 lutego, podczas ostatniej sesji rady miejskiej Krotoszyna, rajca Krzysztof Kierzek zapyta³ o sprawê zg³oszon¹ mu
przez mieszkañców. Chodzi³o o parkowanie w strefie p³atnej w centrum miasta.

Andrzej Kaik
(naczelnik wydzia³u inwestycji)
Koncepcja wska¿e te¿, czy budowa
ulic (pomiêdzy Szos¹ Benick¹ a Kopieczki  red.) bêdzie siê wi¹za³a
z koniecznoci¹ wykupu gruntów
prywatnych przez gminê. Chcemy,
aby mieszkañcy o tym wiedzieli i byli na to przygotowani.
jektant obieca³, ¿e w kwietniu zakoñczy pracê, a wiêc gmina rozpocznie
wybór budowniczego dróg na prze³omie kwietnia i maja.  Realizacja zadania, o ile znajd¹ siê firmy, nast¹pi
w drugiej po³owie tego roku  t³umaczy A. Kaik.

S.POPIECH

Omówi¹ z mieszkañcami

Ul. Boya-¯eleñskiego przebiega miêdzy ul. Grudzielskiego a Chopina

D³ugoæ ulic, które bêd¹
wybudowane w 2018 r.
Boya-¯eleñskiego  263 m; Kolberga  103 m; Kurpiñskiego 
260 m; Wita Stwosza  207 m

Krótkie uliczki

W tym roku gmina zamierza równie¿
wybudowaæ uliczkê bez nazwy odchodz¹c¹ od ul. Wojciechowskiego,
obecnie wy³o¿on¹ p³ytami betonowymi.
 W jednym zamówieniu zawarlimy trzy oddzielne dokumentacje  na
ulice Mieszka I i Rataja oraz w³anie
na uliczkê bez nazwy  mówi Andrzej
Kaik, naczelnik wydzia³u inwestycji
i rozwoju w krotoszyñskim urzêdzie
miasta. Ul. Rataja jest bardzo krótka
i mo¿na na ni¹ wjechaæ jedynie od ul.
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bo 263-metrowa, jest natomiast ul.
Boya-¯eleñskiego. Wszystkie maj¹
ok. 5 m szerokoci.  Bêd¹ to ci¹gi
pieszo-jezdne z kostki brukowej. Takie, jakie poprzednio wybudowalimy
w innych miejscach tego osiedla 
wyjania A. Kaik.

Spónialski projektant

Obecnie nie ma jeszcze dokumentacji
na te drogi, poniewa¿ zadanie wprowadzono do bud¿etu dopiero w po³owie ub. roku. Wy³oniony w przetargu
wykonawca spod Rawicza mia³ zakoñczyæ pracê 15 stycznia.  Nie wywi¹za³ siê w terminie, wiêc dosz³o do
wyganiêcia umowy  informuje A.
Kaik. W zwi¹zku z tym urz¹d rozwa¿a³ wybór nowego wykonawcy, ale
w miêdzyczasie niesolidny projektant
zaktywizowa³ siê. Wiedz¹c, jakie kary za opónienie urz¹d mu ju¿ nalicza,

W drugim kwartale gmina zleci fachowcom opracowanie koncepcji budowy ulic po³o¿onych pomiêdzy Szos¹ Benick¹ a ul. Kopieczki. Jeli projektant j¹ przygotuje, urz¹d zorganizuje spotkanie konsultacyjne z mieszkañcami.  Omówimy z nimi rozwi¹zania, które zostan¹ zaproponowane
w roboczej koncepcji projektowej, poniewa¿ obejmie ona sprawy nieujête
w planie zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja wska¿e te¿, czy
budowa ulic bêdzie siê wi¹za³a z koniecznoci¹ wykupu gruntów prywatnych przez gminê. Chcemy, aby
mieszkañcy o tym wiedzieli i byli na to
przygotowani  t³umaczy A. Kaik.
Kolejnym etapem bêdzie opracowanie dokumentacji.
Niedawno gmina wybra³a te¿ firmê Krawczyñski z Krotoszyna na
wykonawcê ul. Gronowej na Parcelkach.
Sebastian Popiech

Ulice zaplanowane
do budowy
Kanarkowa, £anowa, Pawia, Ptasia, Rybia, S³owicza, Strusia, ¯abia i ¯urawia

Radny opowiedzia³ o mieszkañcu,
który wykupi³ abonament miesiêczny.
Niestety, w okresie jego obowi¹zywania pojazd uleg³ awarii i znajdowa³ siê
u mechanika.  Jak ma siê zachowaæ
w owej sytuacji mieszkaniec? Czy do
koñca czasu wa¿noci karnetu mo¿e
korzystaæ bezp³atnie ze strefy, poruszaj¹c siê innym pojazdem?  dopytywa³ K. Kierzek dodaj¹c, ¿e mówi
w imieniu wyborców, a przywo³any
przypadek nie jest odosobniony.
Z odpowiedzi¹ pospieszy³ naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej
krotoszyñskiego magistratu Micha³
Kurek.  Karnet wykupuje siê podaj¹c konkretny samochód  stwierdzi³.
W dokumencie widnieje numer rejestracyjny i tylko jedno konkretne auto jest uprawnione do darmowego postoju. Zreszt¹, jak doda³ urzêdnik,
analogicznie jest w przypadku karnetów na du¿sze okresy, równie¿ ca³o-

Strefa parkowania
(dni powszednie,
godz. 9.00-18.30)
30 min. postoju
1
karnet miesiêczny
(dla mieszkañca strefy) 40
karnet miesiêczny
(dla innego mieszkañca) 150
karnet pó³roczny

z³
z³

z³
750 z³

rocznych. Od tej zasady nie ma wyj¹tków.  Nauczylimy siê wszyscy,
w czym pomog³o dowiadczenie, ¿e
obywatele stosuj¹ ró¿ne wybiegi  t³umaczy³ urzêdnik i na dowód poda³ ca³¹ listê wymówek w³acicieli aut, maj¹cych niechc¹cych p³aciæ bez ponownego wnoszenia op³at.
(pik)

PGKiM zatrzyma³
wzrost zad³u¿enia

W 2017 roku krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej zawar³o ugody z kilkoma du¿ymi d³u¿nikami niep³ac¹cymi za wynajem mieszkañ.
Polepszy³ siê sp³yw nale¿noci od zad³u¿onych lokatorów mieszkañ komunalnych. Pracownicy spó³ki starali siê
zawieraæ ugody z takimi najemcami.
W jednym przypadku wp³ynê³o 30 tys.
z³, chocia¿ dominuj¹ sp³aty 200-300 z³
miesiêcznie. Ka¿dy, kto wyrazi chêæ
sp³aty d³ugu w ratach, mo¿e liczyæ na
porozumienie ze spó³k¹.  Trzeba na
bie¿¹co p³aciæ czynsz plus systematycznie sp³acaæ zad³u¿enie  mówi S³awomir Panfil, wiceprezes PGKiM.
Gdy niesumienni lokatorzy nie s¹
zainteresowani polubownym za³atwieniem sprawy lub nie wywi¹zuj¹ siê
z warunków ugody, PGKiM kieruje
sprawê do s¹du o wydanie nakazu zap³aty ca³oci zad³u¿enia, a nastêpnie na
drogê komornicz¹.  Niestety, w tych

www.rzeczkrotoszynska.pl

80 tys. z³
o tyle spad³o
zad³u¿enie za wynajem
mieszkañ

przypadkach ci¹galnoæ jest bardzo
s³aba  mówi S. Panfil.
W 2017 r. uda³o siê zatrzymaæ
wzrost ³¹cznej kwoty zad³u¿enia za
wynajmowane mieszkania.  Ka¿dego
roku by³ wzrost o 300-400 tys. z³,
a w ubieg³ym roku kwota ta w stosunku
do 2016 r. spad³a o ponad 80 tys. z³ 
informuje prezes Marcin Jamry.
(popi)

