
Gra miejska  

„Czas zawodów” 



Naszą przygodę z grą 

rozpoczęliśmy warsztatami  

w  

…. 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II 

 w Krotoszynie 



Skład naszego zespołu: 

• Michał Zych 

• Nikodem Nowaczyk 

• Sergiusz Trawiński 

• Tobiasz Panek 

 

• Opiekun:  

• p.Tomasz 

Gabryelczyk 

Źródło: materiały własne 



 W szkolę uczestniczyliśmy w różnych warsztatach m.in. elektrycznych, 

fryzjerskich oraz wyrobu świec.  

 

 

   

Źródło: materiały własne 



Następnym etapem był spacer po 

zakładach rzemieślniczych oraz 

przedsiębiorstwach  

w Krotoszynie 



FUGOR 



Fugor - zakład produkujący przenośniki 

taśmowe  

 W miejscu dzisiejszego Fugoru znajdował się niegdyś Państwowy ośrodek 

maszynowy w skrócie „POM” . 

  Spółka FUGOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie obecna jest na rynku 

krajowym i zagranicznym od ponad 25 lat. 

 Producent i dostawca maszyn, urządzeń, konstrukcji stalowych 

oraz kompletnych linii produkcyjnych, technologicznych dla wielu branż 

przemysłowych. 

 Przeprowadza wszelkie inwestycje przemysłowe, również w formule „pod 

klucz”, zapewniając Klientom kompleksową jej realizację, począwszy 

od analizy, doradztwa przez projektowanie i uzgodnienia a skończywszy 

na przekazaniu instalacji do eksploatacji.  

 

Źródło: materiały własne oraz https://fugor.pl/firma/ 

 

siedziba: 

ul. Zamkowy Folwark 1, 

Krotoszyn 



Źródło:https://fugor.pl/galeria/hale-produkcyjne/ 



Źródło: materiały własne 



 Prezesem zarządu tej firmy jest pan Marin Tyrakowski. 

 Spółka nieustannie rozwija się, inwestując w rozbudowę obiektów 

produkcyjnych oraz w unowocześnienie parku maszynowego, co pozwala 

na realizowanie coraz ambitniejszych i trudniejszych projektów technicznych. 

Posiada ona najnowocześniejszy zakład produkcyjny a jego profesjonalne 

umaszynowienie sprawia, że FUGOR Sp. z o.o. jest liderem w swojej branży. 

 Działy znajdujące się w firmie to m.in.: technologiczny, marketingu, 

konstrukcyjny, księgowości, ślusarski, obróbki mechanicznej, kontroli jakości. 

 Średni czas produkcji wynosi 1-2 tygodni. 

Źródło: materiały własne oraz https://fugor.pl/firma/ 

 



JOTKEL 

 



 Specjalizuje się w wyposażaniu warsztatów, zakładów produkcyjnych, 

magazynów oraz pomieszczeń socjalnych.  

 Firma działa od 1978 roku i produkuje meble warsztatowe, inne wyroby ze 

stali węglowych, nierdzewnych i aluminium oraz ręczne wózki transportowe. 

 Oferujemy również usługi w zakresie obróbki blach i kształtowników 

metalowych. 

 Firma posiada opatentowane rozwiązania produkcyjne. 

 

 

JOTKEL 

siedziba: 

ul. Wiejska 43, 

Krotoszyn 

 

Źródło: materiały własne oraz https://jotkel.com/?LNG=pl 

 



Źródło: materiały własne 



Źródło: materiały własne 



MAHLE 



MAHLE 

 Początki firmy sięgają 1877 r. MAHLE Polska Sp. z o.o. od czerwca 1999 r. 

należy do koncernu MAHLE. 

 Wytwarza następujące produkty: tuleje cylindrowe dla samochodów 

ciężarowych i osobowych, tuleje wielkogabarytowe, zestawy cylindrowo 

tłokowe (zestawy naprawcze), prowadnice zaworowe, wkładki tłokowe, tłoki  

i zawory. 

 Nasza oferta produktów świadczy o naszych wyjątkowych kompetencjach w 

zakresie systemów, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych kwestii 

związanych z technologią napędu i klimatyzacji - od układów silnika, filtracji  

i elektryki / mechatroniki, po zarządzanie termiczne. 

Siedziba: 

ul. Mahle 6,  

Krotoszyn,  

Polska 

Źródło: materiały własne oraz http://www.pl.mahle.com/pl/products-and-services/ 



Źródło: materiały własne oraz http://www.pl.mahle.com/pl/products-and-services/ 



BOSCH CAR SERVICE 

 



BOSCH CAR SERVICE 

 Sieć Bosch Service jest we wszystkich aspektach swojej działalności (zarówno 

prawnie jak i jakościowo) przygotowana do obsługi aut swoich klientów  

w okresie gwarancyjnym w taki sposób, aby klient nie utracił gwarancji 

całopojazdowej. 

 Warsztaty Bosch Service zapewniają kompleksowość, profesjonalizm i wysoki 

standard oferowanych usług na poziomie porównywalnym do 

Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

 Wieloletnia obecność w branży motoryzacyjnej stanowi gwarancję wysokiej 

jakości usług świadczonych przez Bosch Car Service.  

 Celem jest zagwarantowanie jak najlepszej dostępności usług naszych 

autoryzowanych partnerów w całej Polsce – zarówno w niewielkich 

miejscowościach, jak i dużych miastach. 

 

siedziba: 

Północna 3, 

Krotoszyn 

Źródło: materiały własne oraz https://www.boschcarservice.com/pl/pl/lokalizacje/wielkopolskie/krotoszyn/krotoszyn 



Najczęściej wybierane usługi  

 Wymiana kolektora 

 Holowanie 

 Naprawa felg 

 Wyważanie kół 

 Wymiana szyby tylnej 

 

Źródło: materiały własne oraz https://www.boschcarservice.com/pl/pl/lokalizacje/wielkopolskie/krotoszyn/krotoszyn 



STUDIO FRYZJERSKIE 

AGNIESZKA SELWAT 

 



STUDIO FRYZJERSKIE AGNIESZKA 

SELWAT 

 Właścicielem salonu jest pani Agnieszka Selwat. 

 Działa w branży salony fryzjerskie, fryzjer damski i męski. 

 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej to 21.03.2012 r. 

siedziba: 

Spacerowa 17, 

Krotoszyn 



Źródło: materiały własne 



MORGAN I PRZYJACIELE – 

BUTIK MonEw 



BUTIK MonEw 

 Miejsce dla kobiet ceniących indywidualizm i wygodę. Od 12 lat wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom Klientek, poszerzając asortyment kolekcji zarówno 

eleganckich, jak i ze sportowym nieładem. Szeroka gama dodatków stanowi 

doskonałe uzupełnienie kolekcji renomowanych marek: Maxima, Echo, 

Unisono, De Facto i wielu innych. 

siedziba: 

Galeria Krotoszyńska  

Piętro I 

Źródło: materiały własne oraz http://galeria-krotoszynska.com/sklepy/ 



Wywiad z właścicielką butiku MonEw 

Źródło: materiały własne 



KOMPUTRONIK 



Komputronik 

 Komputronik – Krotoszyn, ul. Benicka 2a – salon partnerski. 

 Firma prowadzi działalność gospodarczą pod następującą nazwą : 

HARDBIT spółka jawna Krzysztof Białek, Przemysław Poprawa. 

 

 

 

siedziba: 

ul. Benicka 2a,  

Krotoszyn 

Źródło: materiały własne oraz https://www.komputronik.pl/ 



MEBLOSTYL 



MEBLOSTYL 
 Jest to najstarszy zakład rzemieślniczy w gminie Krotoszyn – w 1880 roku założył go 

Maciej Wujec, który koncesję na prowadzenie działalności otrzymał w 1928 roku. 

Kolejnym właścicielem – do 1962 roku – był Leon Wujec.  

W latach 1962-1991 firmą zarządzał Zbigniew Wujec i jego synowie. 

 Meblostyl to przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją i dystrybucją najwyższej 

klasy mebli. Wszystkie elementy wykonywane są z wysokiej jakości materiałów. 

 Długa tradycja i korzystanie z najnowszych technologii pozwala produkować trwałe, 

nowoczesne meble w przystępnej cenie. Istotne jest również to, że każdy klient może 

skorzystać z fachowych porad. 

 Specjalizujemy się w produkcji stołów, ław, stolików RTV, szafek, dużych szaf 

oraz mebli kuchennych na wymiar. Produkowane przez nas meble wykonywane 

są z różnego rodzaju materiałów – płyt wiórowych, płyt MDF, drewna, tworzyw 

typu konglomerat. W kwestii wykończenia produktów klient również ma szeroki 

wybór – drewno olejowane, woskowane, bejcowane, malowanie 

emalią, lakierami poliuretanowymi, akrylowymi, lakierami na wysoki połysk. 

 

siedziba: 

 ul. Więźniów 

Politycznych 1, 

Krotoszyn 

Źródło: materiały własne oraz https://meblostyl-krotoszyn.pl// 



W przedsiębiorstwie mogliśmy praktycznie 
spróbować zawodu  

Źródło: materiały własne 



Źródło: materiały własne oraz https://meblostyl-krotoszyn.pl// 



CRISTAL 



Cristal 
 Imprezy i konferencje: doskonale organizujemy: wesela, przyjęcia 

okolicznościowe, bankiety, konferencje, szkolenia, kursy.  

 Gastronomia : oferujemy bogate menu.  

 Posiadamy dwie sale, które pomieszczą 150 oraz 80 Gości. Serwujemy 

głównie potrawy kuchni wielkopolskiej. Wszystkie przygotowane są ze 

świeżych składników z dużą starannością.  

 Właścicielem jest Krystian Kłopocki. 

siedziba: 

ul. Witosa 53, 

Krotoszyn 

Źródło: materiały własne oraz www.cristal.pl 



Źródło: materiały własne 



IZBA RZEMIEŚLNICZA 



IZBA RZEMIEŚLNICZA 

 Cech istnieje od 1953 roku, działa zgodnie ze Statutem Cechu, Walne 

Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

W skład Zarządu wchodzą: Starszy Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarz, 

Skarbnik i Członkowie Zarządu.   

 Od 01.02.2009 r. powołano Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Krotoszynie, którego organem założycielskim i prowadzącym 

jest Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. 

 Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub jego 

zastępcę oraz Dyrektora Biura Cechu. Pracą Biura Cechu kieruje Dyrektor 

Biura. 

 Zrzeszamy blisko 190 zakładów rzemieślniczych w których prowadzone jest 

przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Ogólna liczba 

zrzeszonych zakładów rzemieślniczych to 208 .  

 

Źródło: materiały własne oraz http://www.cech-krotoszyn.pl/index.php 

siedziba: 

CECH RZEMIOSŁ 

RÓŻNYCH, 

ul. Floriańska 8, 

Krotoszyn  



Źródło: materiały własne oraz http://www.cech-krotoszyn.pl/index.php 



Działalność biura CRR 

 

 organizujemy szkolenia BHP, 

 prowadzimy nadzór nad przygotowaniem zawodowym, 

 spisujemy umowę o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi, 

 współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami szkół zawodowych, 

 kompletowanie i przyjmowanie wniosków o przystąpienie do egzaminów 

czeladniczych. 

 

 

 

Źródło: materiały własne oraz http://www.cech-krotoszyn.pl/index.php 



CUKIERNIA ŁYSKAWA 



Cukiernia Łyskawa 

 Cukiernia Łyskawa to rodzinna firma działająca od czterech pokoleń. Początki 

tradycji sięgają 1928 roku, gdzie Michał Kołodziej wraz z Franciszkiem 

Łyskawa założył pierwszy zakład produkcyjny przy ul. Gołębiej 5 

w Krotoszynie.  

 Obecnie rodzinne tradycje podtrzymuje syn Michał wraz ze swoją małżonką 

Agnieszką, córką Marianną i synem Jakubem. 

 Cukiernia Łyskawa oferuje wypieki oparte na recepturach o 90-letniej tradycji, 

jak również nowoczesne i często zaskakujące połączenia smakowe. 

 Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą ciast oraz tortów okolicznościowych.  

 Posiadamy cztery sklepy firmowe w Krotoszynie: ul. Gołębia 5,  

ul. Grudzielskiego 32, ul. Waryńskiego 14, ul. Łąkowa 17. 

 

siedziba : 

ul. Gołębia 5 

Krotoszyn 



Źródło: materiały własne oraz www.googl.pl 



Nasza gra dobiegła końca…. 



A hasło brzmi: 




