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Gospodarka
Krotoszyñska Izba Rzemielnicza

O tym, jak nasze rzemios³o
wybi³o siê na niezale¿noæ
Janusz Urbaniak

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e w naszym miecie dzia³a organizacja, której w³aciwie byæ tu nie
powinno. Bo jak to mo¿liwe, ¿e 30 tysiêczne miasto ma swoj¹ izbê rzemielnicz¹, czyli
organizacjê samorz¹du gospodarczego, typow¹ dla du¿ych miast, najczêciej wojewódzkich. Nie jestemy Poznaniem, nie jestemy nawet Lesznem czy Kaliszem...
A jednak od niemal dwóch lat mamy
Krotoszyñsk¹ Izbê Rzemielnicz¹
(KIR). Wed³ug róde³ internetowych
jest ich w Polsce tylko 36. Najbli¿sza
znajduje siê w Kaliszu, który zrzesza
cechy z ca³ej po³udniowej Wielkopolski. Izby w tak ma³ych orodkach, jak
Krotoszyn, s¹ tylko w Rybniku i Wyszkowie!
Pikanterii sprawie dodaje fakt, ¿e
gdyby nie pewne wydarzenia
w Izbie Rzemielniczej w Kaliszu
krotoszyñskie rzemios³o nie wybi³oby siê na niezale¿noæ.

Od ponad 60 lat

Cech Rzemios³ Ró¿nych
w Krotoszynie istnieje od
1953 r., ale tradycje cechowe siêgaj¹ tu kilku wieków. Obecnie liczy 220
cz³onków czynnych i prawie 38
dobrowolnych.
Jak mówi dyrektor biura
cechu, Rafa³
Wolkenstein:
 Coraz wiêcej
rzemielników
jest zainteresowanych przynale¿noci¹ do organizacji. Nasi cz³onkowie zatrudniaj¹ ponad 2.400 pra-

Józef Januszkiewicz  mocny cz³owiek i prezes Krotoszyñskiej Izby Rzemielniczej

cowników, w tym ponad 500 uczniów.
Znakiem krotoszyñskiego rzemios³a
s¹ zmodernizowane warsztaty i firmy,
w których w sposób solidny traktuje siê
przepisy BHP i normy unijne. Wielu
cz³onków bierze udzia³ w konkursach,
zdobywa nagrody i wyró¿nienia.

Sprawy do rozwi¹zania

Trudnoci, na które napotykaj¹ rzemielnicy, to brak chêtnych do nauki
zawodu w kilkunastu dziedzinach, np.
w rzenictwie czy ca³ej bran¿y budowlanej. Za du¿o jest za to ucz¹cych siê
kandydatów na sprzedawców, fryzjerów czy mechaników samochodowych.
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Mocny cz³owiek

Prezes krotoszyñskiej izby, Józef Januszkiewicz, to cz³owiek, który konsekwentnie d¹¿y do celu. Teraz walczy
o to, by KIR przyjêto do Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego w Warszawie, bo to
podnosi presti¿ organizacji. Jest pewien

Kto tworzy Krotoszyñsk¹ Izbê Rzemielnicz¹
220 cz³onków Cechu Rzemios³ Ró¿nych
130 cz³onków Spó³dzielni Rzemielniczej Ogólnobran¿owej
59 cz³onków Cechu Mechaników i lusarzy
42 cz³onków Cechu Budowlanego
34 cz³onków Cechu Stolarzy, Cieli i Tapicerów
13 cz³onków Cechu Cukierników i Piekarzy
Problemem jest tak¿e utrata przez
rzemielników refundacji kosztów
szkolenia, gdy uczniowie rezygnuj¹ ze
zdawania egzaminów, zadawalaj¹c siê
tylko ukoñczeniem szko³y.
Cech zawsze, choæ w okrelonym
zakresie, zajmowa³ siê edukacj¹ (w
2009 r. powo³a³ Orodek Dokszta³cania
i Doskonalenia Zawodowego), organizowa³ tak¿e zebrania rodowiskowe na
terenie powiatu. Rzemielnicy przychodz¹ na nie ze swoimi problemami.
Na co najwiêcej narzekaj¹? Na rosn¹c¹ biurokracjê i k³opoty zwi¹zane
z lokalizacj¹ swoich zak³adów, bo
mieszkañcy protestuj¹.

To ostatnia chwila

W Sulmierzycach ruszy³a oczekiwana inwestycja. Z koñcem wrzenia ruszy³a przebudowa ul. Tyczyñskiego i Stryczyñskiego. Wykonawc¹ inwestycji jest Przedsiêbiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyñski z Jarocina. Zostanie przebudowana od podstaw jezdnia, pojawi¹ siê m.in. chodniki. D³ugoæ dróg wyniesie 830 m. Ca³kowity koszt zadania szacowany jest na ok. 1 mln 925 tys. z³. Na budowê drogi miasto uzyska³o dofinansowanie ze rodków Urzêdu Województwa
Wielkopolskiego w wysokoci 773 tys. z³. Termin zakoñczenia robót planowany jest na 25 listopada br.
(jg)

warunkiem by³o 20 cechów. I wtedy
zdecydowano siê.
W mig zwo³ano zebranie za³o¿ycielskie i przygotowano dokumenty rejestracyjne. Potwierdzenie ich przyjêcia
przysz³o ok. 25 listopada, wspomina Januszkiewicz, a nowa ustawa wchodzi³a w ¿ycie 5 grudnia 2015 r. Krotoszyn
wyszed³ na swoje.

Gdy mówi siê o organizacji cechowej,
od wielu lat pada jedno nazwisko  Józef Januszkiewicz. Starszy cechu, czyli szef, jest jego cz³onkiem od roku
1970 i motorem wielu dzia³añ, które
doprowadzi³y do usamodzielnienia siê
naszego rzemios³a.
Józef Januszkiewicz przez kilka lat
by³ prezesem... Izby Rzemielniczej w
Kaliszu, w której dzia³ania  jak mówi
 usilnie siê anga¿owa³. Z nieznanych
mu przyczyn i bez merytorycznego
uzasadnienia zosta³ odwo³any. Ale  jak
siê okazuje  nie ma tego z³ego, co by
na dobre nie wysz³o.
 Ró¿ne pomys³y chodzi³y nam wtedy po g³owie: przeniesienia siê do innej
izby, a mo¿e nawet powo³ania w³asnej
 opowiada. Wtedy w 2015 r. obowi¹zywa³a ustawa, zgodnie z któr¹ wystarczy³o tylko 5 cechów, aby za³o¿yæ izbê.
W przygotowaniu by³a nowa, gdzie

problem  ze wzglêdu na dzia³alnoæ
owiatow¹ mo¿e nale¿eæ do niego tylko jedna izba z województwa. Aby to
obejæ prezes z³o¿y³ wniosek o przyjêcie KIZ do Rady Duszpasterstwa Rzemios³a i t¹ drog¹ zamierza uzyskaæ akceptacjê.
Dlaczego w³asna izba jest tak bardzo potrzebna Krotoszynowi?  Bo
ucz¹ca siê m³odzie¿  odpowiada prezes  mo¿e na miejscu zdawaæ egzaminy czeladnicze, a tak¿e mistrzowskie.
Odbywaj¹ siê one w wytypowanych zak³adach, a czêæ teoretyczna w izbie.
Mamy 27 komisji egzaminacyjnych.
Rzemielnicy to drugi pod wzglêdem iloci pracowników zak³ad pracy
w powiecie  to 2.400 osób. Co roku do
egzaminów czeladniczych przystêpuje
ponad 120 kandydatów, ado mistrzowskich 30. Od pocz¹tku powstania izby
egzaminy czeladnicze z³o¿y³o 250
osób, a 50 egzaminy mistrzowskie.
KIR wspó³pracuje z 13 szko³ami, tak¿e z odleg³ych miejscowoci, jak Pogorzela, Milicz, Syców czy nawet... Kraków.

Blisko siebie i ludzi

 Naszym celem jest byæ blisko rzemielników i nie daæ siê rozbiæ. W izbie
omawiamy wszelkie sprawy cechowe.
Ma³ym zak³adom pomagamy wksiêgowoci, BHP, ochronie rodowiska. Staramy siê przybli¿yæ rzemios³o do ludzi
podkrela prezes Krotoszyñskiej Izby
Rzemielniczej.
I podaje przyk³ad. W tym roku podpisalimy 170 umów na naukê zawodu.
A w Ostrowie du¿o, du¿o mniej.
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