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Ku czci powstańców 

W ostatnim dniu przed feriami
uczniowie Zespołu Szkół w Kąko-
lewie uczcili pamięć powstańców
wielkopolskich. Uroczystość roz-
poczęła się mszą św. odprawioną
w intencji osób poległych za oj-
czyznę. Następnie w patio szkoły
uhonorowano nagrodami uczniów,
którzy wzięli udział w konkursie
wiedzy o powstaniu wielkopolskim.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste

ślubowanie. Przybyli goście –
wicestarosta leszczyński Jarosław
Wawrzyniak, burmistrz Stanisław
Glapiak, regionalista Stanisław
Jędraś, dyrektor Zespołu Szkół w
Osiecznej Andrzej Głowacki złożyli
okolicznościowe gratulacje i ży-
czenia. W części artystycznej
uczniowie kąkolewskiej szkoły
przybliżyli przebieg powstania na
terenie naszej gminy.

Zimowe szaleństwa
Gmina Osieczna urzeka w

porze letniej, ale uroku nie brakuje
jej również zimą. Kilkunastodniowe
mrozy sprawiły, że tafla jeziora po-
kryła się grubym lodem. Słoneczne
dni zaś ściągnęły do Osiecznej mi-
łośników zimowych szaleństw. Na

wielkim lodowisku pojawili się spa-
cerowicze, łyżwiarze i morsy.
Wszyscy udowodnili, że z zimą
można się zmierzyć na różne spo-
soby. Zachęcamy do ruchu, a przy
tym apelujemy o ostrożność.

WaŜne dla przedsiębiorców
Z dniem 31 grudnia ubieg-

łego roku wszystkie dane doty-
czące firm działających na terenie
kraju znalazły się w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej. Do tej pory
tymi informacjami dysponowały
sądy oraz Urzędy Miast i Gmin,
teraz dane są w rejestrze sądów i
w Centralnej Ewidencji. Organem
ewidencyjnym jest Minister Gos-
podarki. W naszej gminie to 788
podmiotów gospodarczych. 

Rejestracja w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jest wolna od opłat. A
zatem jeśli ktokolwiek chciałby po-
bierać za to pieniądze, robi to niele-
galnie. Tymczasem do
przedsiębiorstw docierają pisma z
blankietami do zapłaty 115 zł, za
wpis prowadzony przez Krajowy Re-
jestr Pracowników i Pracodawców
Sp. z. o. o. 

Informujemy więc, że te prośby
nie mają żadnego związku z Cen-
tralną Ewidencją i są zwykłą działal-
nością gospodarczą tej spółki.
Rejestr przez nich prowadzony nie
jest rejestrem urzędowym. Decyzję
o umieszczeniu swoich danych w

tym rejestrze każdy przedsiębiorca
podejmuje dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność. 

Powtórzmy więc raz jeszcze -
wszystkie informacje o przedsię-
biorstwach umieszczone są w Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej - w skró-
cie CEIDG - bezpłatnie. Dane te
można znaleźć pod internetowym
adresem www.firma.gov.pl. Każdy
może zatem wejść do Centralnej
Ewidencji i poszukać interesującej
go firmy. Wyszukiwanie możliwe jest
po nazwie firmy, nazwisku właści-
ciela, po numerze NIP, Regon i tak
dalej. Aby te dane uzyskać trzeba
przepisać kod z obrazka.

Centralny Rejestr pozwala też
na pobieranie wniosków umożliwia-
jących założenie lub wyrejestrowa-
nie firmy. Wydrukować można
również decyzję o wpisie do CEIDG,
z kolejnymi jego zmianami, które
wydaje Minister Gospodarki. 

Już za miesiąc odpowiemy na
kilka pytań dotyczących Central-
nego Rejestru, które nasi przedsię-
biorcy kierują do Urzędu.Dotyczyć
będą ułatwień w prowadzeniu firmy. 


