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 Hotel powstaje w żerkowskim 
parku w miejscu, gdzie kilka lat temu 
stowarzyszenie Praca - Integracja 
- Samorządność zaczęło budować 
zakład aktywności zawodowej dla 
niepełnosprawnych. Obiektu nie 

dokończono. Przejęła go gmina. 
Urzędnicy żerkowskiego magistratu 
napisali dwa lata temu wniosek 
o pieniądze z Unii Europejskiej. 
Gminie przyznano prawie 2,7 mln zł. 
- Za pół darmo mamy hotel - cie-
szy się burmistrz Żerkowa Janusz 
Jajczyk. Cała inwestycja pochłonie 
w granicach 5 mln zł. Brakującą 
kwotę gmina zabezpieczyła w bu-
dżecie. Włodarz Żerkowa podkreśla, 
że inwestycja byłaby tańsza, gdyby 
nie wzrosły ceny materiałów bu-
dowlanych. 
 Przetarg na wykonawstwo wy-
grało przedsiębiorstwo Ireneusza 
Mizernego z Sierszewa. - Przetarg 
był rozpisany w marcu. Niestety, 
firma, której oferta była o 2 mln zł 
droższa odwołała się. Procedurę 
musieliśmy powtórzyć i przetarg zo-
stał rozstrzygnięty dopiero w drugiej 
połowie maja. Mamy ponad dwa 

miesiące spóźnienia - przyznaje 
burmistrz Żerkowa Janusz Jajczyk. 
Obiekt musi gmina wykończyć 
w tym roku, bo takie są warunki 
umowy na unijne dofinansowa-
nie. Burmistrz mówi, że termin 

nie jest zagrożony. - Do końca 
grudnia musimy obiekt oddać do 
użytku - dodaje Janusz Jajczyk. 
Ze środków unijnych samorząd 
musi się rozliczyć do końca lutego 
przyszłego roku. 
 - Budowanie na obiekcie rozpo-
czętym wcale nie jest łatwiejsze niż 
stawianie nowego - mówi Janusz 
Jajczyk. - Trzeba było dokonywać 
rozbiórki znacznej części murów. 
Ireneusz Mizerny dodaje, że upo-
rządkowanie obiektu i wyburzenie 
70 % ścian zajęło ponad miesiąc. 
- To było w stanie opłakanym - twier-
dzi wykonawca. Konstrukcję trzeba 
było wzmocnić. Obecnie wykonany 
jest budynek parterowy z poddaszem 
w stanie surowym z wmontowa-
nymi oknami, w drugim obiekcie 
dobudowywana jest jeszcze jedna 
kondygnacja. Zepnie je łącznik, 
w którym znajdzie się recepcja. 

Nie przewidziano windy, bo pokoje 
dla niepełnosprawnych zostaną 
urządzone na parterze. Do obiektów 
podłączone są woda i kanalizacja. 
Wykonana jest również instalacja 
centralnego ogrzewania. Niebawem 
ma być gaz i sieć telefoniczna. 
 Burmistrz szacuje, że wyposa-
żenie pochłonie ponad pół miliona 
złotych. W hotelu będzie 45 pokoi, 
w tym 9 apartamentów - niektóre 
wielkości nawet 50 metrów kwadra-
towych. Łącznie hotel ma posiadać 
112 miejsc noclegowych w poko-
jach jedno-, dwu- i trzyosobowych. 
Wyposażone będą w łazienki, łą-
cze internetowe, lodówkę, telefon 
i telewizor. Oprócz pokoi urządzić 
trzeba recepcję, kuchnię i kawiarnię 
z tarasem. W pomieszczeniach 
gastronomicznych zainstalowana 
zostanie klimatyzacja. Obiekt ma 
być umeblowany i wyposażony do 
końca listopada. W grudniu gmina 
wystąpiłaby o niezbędne pozwolenia 
na użytkowanie. 
 W hotelu ma znaleźć zatrud-
nienie 11 osób. - To będzie obiekt 
nastawiony również na zagra-
nicznych gości, stąd od obsługi 
będziemy wymagać znajomości 
języków obcych - zaznacza Janusz 
Jajczyk. 
 Obiekt, który poprowadzi 
Mickiewiczowskie Centrum 
Turystyczne, jest budowany pod 
nadzorem straży pożarnej i sanepidu. 
- Na bieżąco wszystko konsultuje-
my, żeby przy odbiorze nie było 
niespodzianek - mówi burmistrz. 
Dodaje, że gmina będzie się starać 
o nadanie kategorii hotelu trzy-
gwiazdkowego, stąd inwestycja 
była już raz wizytowana przez 
Lidię Szwabę, sekretarza komisji 
dokonującej kategoryzacji obiektów 
hotelarskich w poznańskim urzędzie 
marszałkowskim.  

ANNA GAUZA 

BUDUJĄ W STANDARDZIE TRZECH GWIAZDEK

Międzynarodowy 
hotel w Żerkowie

Za około 5 mln zł gmina Żerków buduje hotel. Ponad 2,5 mln zł samorząd 
pozyskał z Unii Europejskiej. Czterdziestopięciopokojowy obiekt ma 
mieć standard trzech gwiazdek. 

PRZY BUDOWIE HOTELU pracuje około 40 osób. Jak podkreśla 
wykonawca Ireneusz Mizerny, w ostatnich tygodniach przyjął 
15 robotników. Wszyscy zatrudnieni to mieszkańcy okolic Żerkowa

OFICJALNE OTWARCIE budowanego za unijne pieniądze hotelu planowane jest na styczeń przyszłego roku

NOWY ZASTĘPCA SKARBNIKA 
W GMINIE JARACZEWO 

Przedtem pisała, 
teraz policzy
 Patrycja Wieruszewska-
Dziergaczow wygrała konkurs 
na zastępcę skarbnika gminy 
Jaraczewo. Zgłosiło się 6 osób. 
Jedna nie spełniała warunków 
konkursu, następna zrezygnowa-
ła z ubiegania się o stanowisko 
w trakcie postępowania kwalifika-
cyjnego. - Na podstawie rozmów 
kwalifikacyjnych komisja uznała, 
że ta osoba spełnia w najwięk-
szym stopniu nasze oczekiwania. 
Pracowała w księgowości. Ma 
rozeznanie w finansach budże-
towych. Żaden z pozostałych 
kandydatów nie znał w pełni 
wszystkich zagadnień z zakresu 
księgowości budżetowej - uza-
sadnia Olga Kaczmarek, sekretarz 
gminy Jaraczewo, przewodnicząca 
komisji konkursowej.   
 Patrycja Wieruszewska-
Dziergaczow pracę w jaraczew-
skim urzędzie rozpocznie 1 sierp-
nia. - Do tej pory pracowałam 
w rachunkowości przedsiębiorstw, 
a to jest rachunkowość budżeto-
wa. Jest to dla mnie nowe wy-
zwanie - mówi nowy zastępca 
skarbnika. Zaznacza, że pracę 
licencjacką i magisterską pisała 
o budżecie gminy Jaraczewo. 
Podkreśla, że chciała pracować 

w urzędzie. Wcześniej była zatrud-
niona w Wielkopolskiej Fabryce 
Okien w Poznaniu i w Zakładach 
Mięsnych „Biegun” w Jaraczewie.

 Świeżo upieczona urzędniczka 
ma 27 lat. Mieszka w Jaraczewie. 
Wspólnie z mężem Wojciechem 
wychowuje pięciomiesięcznego 
synka Samuela. Licencjat zdobyła 
w Wyższej Szkole Komunikacji 
i Zarządzania. Studia uzupełniające 
magisterskie ukończyła w Wyższej 
Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Lubi czytać. Interesuje się sportem 
- lekkoatletyką. 
 Patrycja Wieruszewska-
Dziergaczow na stanowisku za-
stępcy skarbnika zastąpi Elżbietę 
Twardowską, która zrezygnowała 
z pełnionej funkcji.   

(era)

 W czterech szkołach w gminie 
Jarocin odbyły się konkursy na dy-
rektorów. W Golinie i Witaszycach 
trzeba było je rozpisać, bo do-
tychczasowi kierownicy placówek: 
Krystyna Kaczmarek i Ryszard Jacek 
przeszli na emeryturę. Dyrektorom 
w Mieszkowie i Wilkowyi w sierpniu 
kończą się kontrakty.
 Zarówno szefowa mieszkowskiej 
podstawówki Anna Lala, jak i dyrektor 
Zespołu Szkół w Wilkowyi Andrzej 
Dworzyński nie mieli konkurencji. 
Anna Lala w Mieszkowie uczy od 
1987 r., na stanowisku dyrektora 
zasiada od 8 lat. Andrzej Dworzyński 
ze szkołą w Wilkowyi związany jest 
od 20 lat. 
 Od 1 września witaszycką pod-
stawówką kierować ma Aleksandra 
Rychel, dotychczasowa wicedyrektor 
szkoły, która funkcję tę pełniła od 2004 r. Jak się dowiedzieliśmy, 
w staraniach o fotel dyrektorski miała konkurentkę - Krystynę 
Kaczmarek, wicedyrektor z Wilkowyi. Co zdecydowało o powierzeniu 
obowiązków dyrektora Aleksandrze Rychel? - Głosowanie jest tajne. 
W protokole podaje się jedynie liczbę oddanych głosów - mówi 
przewodniczący komisji konkursowej Mikołaj Szymczak, naczelnik 
wydziału oświaty w jarocińskim urzędzie miejskim. Dodaje, że nie 
sporządza się uzasadnienia po wyborze kandydata. 
 W Golinie Krystynę Kaczmarek zastąpiła Urszula Kowalczyk, 
która do końca czerwca szefowała niepublicznemu gimnazjum 
w Golinie.  
 Wyboru nowych dyrektorów dokonała komisja w składzie: po 
trzech przedstawicieli gminy i kuratorium, po dwóch reprezentantów 
rady pedagogicznej i rodziców oraz przedstawiciele organizacji 
związkowych. - Ich liczba jest uzależniona od ilości organizacji 
związkowych funkcjonujących w danej placówce - tłumaczy Mikołaj 
Szymczak. Kandydatury musi zaakceptować jeszcze kuratorium 
oświaty, dopiero potem nowi dyrektorzy będą mogli objąć swoje 
funkcje.                                                                                    (ag)

DWÓCH ZOSTAŁO, 
DWÓCH NOWYCH

WŚRÓD NOWO WYŁONIO-
NYCH DYREKTORÓW jedynym 
mężczyzną jest Andrzej 
Dworzyński, który ma 
być nadal szefem Zespołu Szkół 
w Wilkowyi. Pozostałymi trzema 
placówkami w: Golinie, Miesz-
kowie i Witaszycach pokierują 
kobiety.


