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I N F O R M A C J E

 - Chcia bym poinformowa!, 

"e mam zamiar bra! udzia  

w najbli"szych wyborach i je#li 

mnie wybior$, to b%d% dalej 

budowa  - zdeklarowa  si! bur-

mistrz "erkowa Janusz Jajczyk 

podczas uroczysto#ci otwarcia 

nowego obiektu hotelowego. 

Schronisko mi!dzynarodowe 

wchodzi w sk ad Mickiewi-

czowskiego Centrum Tury-

stycznego. Na jego otwarcie 

przybyli bardzo licznie przed-

stawiciele w adz pa$stwowych, 

wojewódzkich, powiatowych 

oraz organizacji turystycznych. 

Nie zabrak o równie% burmi-

strzów i wójtów okolicznych 

gmin, partnerskich - Kosako-

wa i K&tów Wroc awskich oraz 

holenderskiej Aa en Hunze. 

Powitanie najwa%niejszych go-

#ci zaj! o Kasprowi Ekertowi 

- dyrektorowi Mickiewiczow-

skiego Centrum Turystycznego 

w "erkowie, kwadrans. Osobno 

witani byli starosta jaroci$ski 

Stanis aw Martuzalski i wice-

burmistrz Jarocina Robert Ka'-
mierczak , którzy jako jedyni 

dotarli do "erkowa spó'nieni 

o kilkadziesi&t minut. 

 Histori! powstania schroni-

ska mi!dzynarodowego przed-

stawi  w swoim przemówie-

niu burmistrz Janusz Jajczyk. 

- Ciesz% si%, "e skorzystali#cie 

z naszego zaproszenia. Mam 

d ugie przemówienie, ale nie 

wzi$ em okularów, wi%c b%d% 

je streszcza . I tak jednak b%d% 

mówi  d ugo. Dla nas jest to 

dzie& szczególny, poniewa" 

nie wszyscy wierzyli, "e uda 

nam si% sfinalizowa! budow% 

obiektu hotelowego. (...) Mó-

wi em, "e b%d% mówi  d ugo, 

wi%c prosz% si% nie denerwo-

wa!. Posi ek jest przewidziany 

dopiero o 13.00. Czy ja b%d% 

mówi  krótko, czy d ugo i tak 

wcze#niej nic nie zjecie - za-

%artowa  burmistrz Jajczyk. 

Podkre#li , %e budowa hotelu 

nie by aby mo%liwa, gdyby nie 

dotacja unijna w wysoko#ci 

2.700.000 z . Starania trwa y 

prawie dwa lata. Hotel by  jed-

n& z pi!ciu inwestycji realizo-

wanych ze wsparciem unijnym 

w Wielkopolsce. - O ma y w os, 

a nasze pieni$dze posz yby na 

pozna&skie s onie. Dla du-

"ych miast to jest kropla, ale 

dla nas te #rodki s$ bardzo 

znacz$ce - kontynuowa  bur-

mistrz. Ogólny koszt budowy 

wyniós  4.500.000 z  (netto). 

- Pi%!set tysi%cy to by y dodat-

kowe, nieprzewidziane koszty 

m.in. klimatyzacja, telewizory. 

Zostali#my zaskoczeni przez 

dzielnych stra"aków RP i mu-

sieli#my w ca ym obiekcie za-

 o"y! czujki przeciwpo"arowe. 

A to kosztowa o 100 tys. z . Te-

raz nie wolno w ca ym obiekcie 

pali!. Jedynie w  azience nie 

ma czujek. Planowali#my 46 

pokoi, ale musieli#my jeden 

zlikwidowa!, bo si% okaza o, 

"e musimy zrobi! dodatkowo 

wyj#cie przeciwpo"arowe, któ-

rego nie mieli#my w projekcie 

- wyja#nia  burmistrz. 

 Obiekt hotelowy dysponuje 

112 miejscami noclegowymi. 

W wyj&tkowych sytuacjach 

liczba ta mo%e by( zwi!kszona 

do 131. - I to jeszcze nie jest 

koniec naszych inwestycji. B%-

dziemy jeszcze dalej budowa!. 

'aci&skie przys owie mówi, "e 

koniec wie&czy dzie o. A my 

jeszcze nie ko&czymy - pod-

sumowa  swoje wyst&pienie 

Janusz Jajczyk, a sala nagro-

dzi a go oklaskami. Wspólnie 

z przedstawicielami marsza ka 

i wojewody oraz wicemarsza -
kiem Senatu RP prof. Markiem 

Zió kowskim dokona  symbo-

licznego otwarcia hotelu. Bia o-

czerwone wst!gi zosta y zdj!te 

przy d'wi!kach orkiestry d!tej 

OSP z "erkowa, która dzia a 

przy Mickiewiczowskim Cen-

trum Turystycznym. Po#wi!-

cenia obiektu dokona  ksi&dz 

pra at Kazimierz Radzikowski, 

dziekan dekanatu %erkowskie-

go. 

 Po oficjalnym otwarciu i po-

#wi!ceniu przyszed  czas na 

wyst&pienia go#ci i upominki. 

Prof. Marek Zió kowski wyrazi  
uznanie dla  &czenia w "er-

kowie turystyki z pami!ci& 

o wieszczu Adamie Mickiewi-

czu. Wyst&pieniom towarzyszy-

 a prezentacja multimedialna 

po#wi!cona urokom Ziemi "er-

kowskiej. Wi!kszo#( go#ci po-

darowa a Mickiewiczowskiemu 

Centrum Turystycznemu obra-

zy. - Obrazów ci u nas dosta-

tek,  ale i te przyjmiemy, jako 

wró"b% zwyci%stwa. Musz% je 

rozpakowa! i zobaczy!, czy 

jakich# pieni%dzy tam mo"e 

nie w o"yli - stwierdzi  bur-

mistrz Janusz Jajczyk, który 

komentowa  %artobliwie ka%dy 

z upominków. - My wolimy si% 

przyja(ni! z bogatymi gmina-

mi, jak zauwa"yli#cie. Dzi!ki 

fundacji po#rednicz&cej w wy-

mianie pomi!dzy "erkowem 

a gmin& Aa en Hunze centrum 

wzbogaci o si! o 100 komple-

tów r!czników. 

 Wiceburmistrz Robert Ka'-
mierczak wr!czy  Januszowi 

Jajczykowi komplet ksi&%ek 

o Jarocinie oraz „%ab! z mone-

t&”, która zgodnie z zasadami 

feng-shui ma dba( o przyp yw 

dobrej energii. Oprócz %ycze$, 

kwiatów i prezentów burmistrz 

Janusz Jajczyk otrzyma  rów-

nie% wezwanie do kategoryzacji 

obiektu. Oficjaln& cz!#( zako$-

czy  toast szampanem.
(ls)

 Zdj cia Lidia Sokowicz

GMINA  ERKÓW MA 112 NOWYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH

Burmistrz szuka  kasy

Wi kszo!" go!ci przywioz#a w prezencie obrazy. Burmistrz Janusz Jaczyk twierdzi#, $e musi ka$dy 

rozpakowa", $eby zobaczy", czy nie ma tam równie$ pieni dzy. 

Z wyst%pienia

Janusza Jajczyka

 Moda na turystyk! w 

Wielkopolsce przysz a po-

nad 100 lat temu. To by  
równie% dobry czas dla "er-

kowa. Wtedy nadano tym 

terenom nazw! „Szwajcarii 

"erkowskiej” i zacz!to bu-

dowa( obiekty hotelowe. 

Ponad 50 lat nic si! nieste-

ty tutaj nie dzia o. Jeszcze 

przed wojn&, w sierpniu 

1937 roku starostwo po-

wiatowe og osi o parcela-

cj! cz!#ci pa$stwowego 

maj&tku "ó ków. Wtedy to 

w adze "erkowa zakupi y 

21 ha wraz ze stawem. Na 

tym terenie powsta  park 

miejski. Zarz&d miasta 

przewidywa , %e miejsce to 

mo%e wnie#( dochody do 

bud%etu miasta i postano-

wi  urz&dzi( tam letnisko. 

Pierwsze imprezy odbywa-

 y si! tam lat 1938 roku. 

Pod koniec tego w a#nie 

roku rozpocz!to przygoto-

wania terenu dla obozów 

wojskowych i paramilitar-

nych. Pierwszy i ostatni zo-

sta  zorganizowany latem 

1939 roku. Dalsze prace 

przerwa  wybuch wojny. 

 W adze niemieckie po-

stanowi y wykorzysta( te 

plany przedwojenne. W 

1940 - 43 wybudowali w 

miejscu parku ze stawem 

tzw. %erkowskie  azienki 

czyli najwi!ksze w Wiel-

kopolsce baseny otwarte. 

Planowano utworzenie w 

"erkowie wojewódzkiego 

o#rodka sportów p ywac-

kich. Niektórzy twierdz&, 

%e gdyby wojna si! tak 

szybko nie sko$czy a, to 

"erków by by wi!kszy od 

Jarocina. Ale tego akurat 

nie %a ujemy. Tutaj obok 

znajdowa  si! równie% pa-

 ac. Zosta  rozebrany w la-

tach 1941-42. Pozosta  po 

nim pusty plac. My#limy, 

aby w przysz o#ci ten teren 

zagospodarowa(. Pa ac ten 

by  przed wojn& wart 250 

tysi!cy z otych. Z materia u 

wybudowano w pó nocnej 

cz!#ci miasta domki dla 

osiedle$ców niemieckich. 

W czasie wojny do "erko-

wa przywieziono prawie 2 

tysi&ce ludzi pochodzenia 

niemieckiego z Rosji. 

 Po wojnie przez kilka-

dziesi&t lat nie mo%na by o 

tutaj nic zrobi(. Gmina 

przej! a ten teren dopiero 

w 1992 roku. Otrzymali-

#my z powrotem ju% tylko 

13 hektarów. Nie wiemy, 

gdzie si! podzia a reszta. 

Ale poszukamy tych 8 ha, 

bo przecie% kto# je musi 

mie(. Do 1992 roku tereny 

te nale%a y do pa$stwa. 

Najpierw by y tu kolonie z 

Zak adów Hipolita Cegiel-

skiego z Poznania, a potem 

z terenów korzysta  Zwi&-

zek Socjalistycznej M o-

dzie%y Polskiej. Mieli#my 

potem wiele problemów 

z tym zwi&zanych. Mimo 

%e w 1992 roku stali#my 

si! w a#cicielami, ale do-

piero po ponad 7 latach 

mogli#my si! pozby( nie-

proszonych „go#ci”. Po-

tem by  jeszcze proces o 

odszkodowanie, ale sobie 

poradzili#my. I dopiero od 

2000 roku mogli#my za-

cz&( tutaj inwestowa(.

Nowe schronisko m#odzie$owe dysponuje 112 miejscami noclegowymi 

o wy$szym standardzie, w tym równie$ w kilku apartamentach


