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Sprawy

Nagrody dla urzêdników
wed³ug skarbnika
broni¹ siê same
Senator PiS pyta o nagrody przyznawane urzêdnikom przez
burmistrza Krotoszyna.
miesiêczna nagroda dla pracownika
wynios³a 188,74 z³.  Ciekawe, ile pieniêdzy trafi³o do urzêdników, a ile
otrzyma³a ca³a kadra zarz¹dzaj¹ca?
Mam wiadomoæ, ¿e urzêdnicy wykonuj¹ bardzo trudn¹ pracê, dodaje siê
im obowi¹zków i zarabiaj¹ za ma³o 
stwierdzi³. Mia³ tu na myli równie¿
naczelników wydzia³ów.
Grzegorz Galicki przypomina, ¿e
burmistrz Krotoszyna, podobnie jak
jego poprzednik, nie otrzymuje ¿adnych nagród. Pozosta³e zatrudnione
w magistracie osoby otrzymuj¹ nagrody z okazji Dnia Samorz¹dowca oraz
pod koniec roku, tzw. wi¹teczne. Wyró¿niaj¹cy siê urzêdnicy otrzymuj¹
tak¿e premie uznaniowe.  Jeli chodzi o Dzieñ Samorz¹dowca, wieloletnia praktyka jest taka, ¿e ogromna
wiêkszoæ zatrudnionych w urzêdzie
otrzymuje jednakowe kwoty, wahaj¹ce
siê od 500 do 800 z³, zale¿nie od roku
 mówi skarbnik. Przy przyznawaniu
nagród pod koniec roku bierze siê pod
uwagê dokonania pracownika. Skarbnik dodaje, ¿e nie poda informacji
o nagrodach dla poszczególnych wy-

dzia³ów ze wzglêdu na ochronê
danych osobowych.
Galicki tak
t³umaczy nagrody dla kierownictwa
urzêdu miasta:

P. KRAWULSKI

25 kwietnia na swojej konferencji prasowej senator £ukasz Miko³ajczyk odniós³ siê do propozycji redukcji wynagrodzeñ ministerialnych i zwrotu
otrzymanych nagród oraz o obni¿eniu
uposa¿eñ pos³ów i senatorów o 20
proc. Jak doda³, choæ jest to dzia³anie
drastyczne, to popiera je.  Prezes Jaros³aw Kaczyñski przypomnia³, i¿
wchodz¹c do polityki trzeba s³u¿yæ
obywatelom, a nie idzie siê tam zarabiaæ. W pe³ni siê z tym pogl¹dem uto¿samiam  kontynuowa³. Ale dzia³añ
transparentnych wymaga te¿ od samorz¹du. Poinformowa³, ¿e w zesz³ym
roku krotoszyñski urz¹d miasta wyp³aci³ pracownikom 200 tys. z³ nagród,
za starostwo 240 tys. z³.
 Urzêdnicy miejscy nie otrzymali
premii, natomiast wyp³acono im nagrody uznaniowe  stwierdzi³. Poda³
te¿ ród³o  urzêdowe zestawienie
redniomiesiêczne w skali roku na jednego zatrudnionego. Przytoczy³ przyk³ad zastêpców burmistrza Krotoszyna. Nagrody Ryszarda Czuszkego to
w 2017 r. 588 z³ rednio miesiêcznie,
a Joanny Król-Tr¹bki 630 z³. rednia

Grzegorz Galicki wyt³umaczy³ kwestie podwy¿ek

 Jednym z kryteriów jest wynik sesji
absolutoryjnej. Po absolutorium,
a wiêc po wykonaniu olbrzymiej pracy, burmistrz przyznaje nagrody cis³emu kierownictwu. To samo dzieje siê
przy opracowywaniu projektu bud¿etu

 mówi zauwa¿aj¹c, ¿e nagrody maj¹
podobn¹ wysokoæ, choæ najwiêcej
pracy wykonuje jego wydzia³.
Skarbnik Galicki porównywanie
nagród urzêdniczych do pensji ministerialnych nazwa³ nadu¿yciem.  Ro-

zumiem jednak, ¿e jest rok wyborczy
i kampania przed nami. Dlatego na
ch³odno podchodzê do tego, tym bardziej ¿e nie mamy jako urz¹d nic do
ukrycia  zakoñczy³.
Pawe³ Krawulski

Prace na basenie przy Ogrodowskiego Dzikie wysypiska
Na basenie odkrytym
to nadal problem
w Krotoszynie zmoderni-

mieci. Le¿¹ w rowach, na bocznych drogach, przy lasach. Ludzie wyrzucaj¹ je byle gdzie, choæ mog¹ oddaæ za darmo.

zowano filtrowniê. Teraz
trwaj¹ tam inne prace remontowe.

kosztowa³ remont
filtrowni na basenie

Modernizacja polega³a na wymianie stalowych rur, przepustów i zaworów na zrobione z PCV. Inwestycjê
wykona³a krotoszyñska Firma Handlowo-Us³ugowa Eugeniusza Grzekowiaka.  Przedtem wys³a³em zapytania ofertowe do trzech firm. Odpowiedzia³y dwie. O wyborze przes¹dzi-

zaoferowaæ zniesienie starych mebli z
mieszkañ  dodaje kier. Kempiñski.
Dzikie wysypiska nie zniknê³y,
choæ od 2013 r., czyli od czasu, gdy
wprowadzono w Polsce tzw. podatek
mieciowy, ka¿dy mo¿e pozostawiæ
mieci w punkcie zbiórki. Nadziej¹ s¹
nasze dzieci, którym w przedszkolu
i szkole wpaja siê, ¿e segregacja mieci i ich usuwanie zgodnie z przepisami
jest bardzo wa¿ne dla rodowiska i ludzi.
 Potrzeba czasu, by nowe, wyedukowane pod tym wzglêdem pokolenie
wesz³o w wiek doros³y  koñczy szef
jednego z zak³adów Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie.
(popi)

W trakcie remontu prawie 30-letniej filtrowni na ul. Ogrodowskiego

³a cena  t³umaczy prezes Centrum
Sportu i Rekreacji, Jacek Cierniewski.
E. Grzekowiak zaproponowa³ przeprowadzenie prac za 106 tys. z³.
Remont usprawni³ obs³ugê filtrowni.  Dzi odkrêcanie i zakrêcanie zaworów to pestka  cieszy siê
radny Grzegorz Majchszak, kierownik obiektów sportowych w CSiR.
Na basenie trwaj¹ obecnie inne
prace remontowe. Odnawiane s¹
niecki, zaklejane powsta³e po zimie
szczeliny. Wszystko ma byæ zapiête
na ostatni guzik wraz z koñcem roku

szkolnego.  Uzale¿nieni jestemy od
warunków atmosferycznych, ale robimy wszystko, aby w czerwcu mo¿na
by³o otworzyæ obiekt  mówi J. Cierniewski.
W maju wród uczniów szkó³ podleg³ych krotoszyñskiemu magistratowi rozprowadzone zostan¹ specjalne
karnety, dziêki którym m³odzi mieszkañcy miasta i gminy bêd¹ mogli
wejæ na basen a¿ 10 razy, p³ac¹c za
jedno wejcie tylo 1,50 zl. Karnety bêd¹ wa¿ne przez ca³e wakacje.
Pawe³ Krawulski

S.KALAK

106 tys. z³

CSIR WODNIK

W kwietniu zakoñczono modernizacjê licz¹cej sobie blisko 30 lat filtrowni basenu przy ul. Ogrodowskiego.
Z powodu up³ywu czasu zdarza³y siê
tam np. pêkniêcia rur. Uwagi zg³asza³a równie¿ przez lata Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która regularnie bada stan wody, stoj¹c na
stra¿y w³aciwych jej parametrów.
I choæ pracownicy stacji nie nakazali
zamkniêcia obiektu, spe³nianie wyrubowanych wymogów jakociowych stawa³o siê coraz trudniejsze.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
w tegorocznym bud¿ecie gminy, za
akceptacj¹ rady miasta, zabezpieczono na remont 100 tys. z³.

 Ja tego nie potrafiê zrozumieæ. To
chyba przyzwyczajenie niektórych ludzi, bo kiedy tak wywozili  mówi Tadeusz Kempiñski z Zak³adu Oczyszczania Miasta w Krotoszynie.
Tymczasem tapczany, stare meble,
gruz i inne wiêksze odpady mo¿na oddaæ za damo.  Trzeba tylko chcieæ 
dodaje kierownik ZOM. To znaczy 
za³adowaæ do auta i przywieæ na dawne wysypisko przy ul. Ceglarskiej,
gdzie obecnie mieci siê punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Mo¿na te¿ zatelefonowaæ do ZOM
i zamówiæ odbiór z domu. Pracownicy
zak³adu przyjad¹ i wywioz¹ odpady.
Koszt takiej us³ugi wynosi 60 z³. 
Mieszkañcom bloków mo¿emy nawet
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