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W ostatnim „Pojezierzu Wałeckim”
Co się stanie z małymi sklepami monopolowymi, kiedy rząd zabroni - a to właśnie zapowiada - sprzedaży
alkoholu w tzw. małpkach i szczeniaczkach? I czy to
wpłynie na to, ile będziemy pić?
Mamy przecieki w sprawie wyników kontroli Komisji
Rewizyjnej, dotyczącej budowy drogi na Zaułku Chełmińskim i drogi z płyt w ramach łącznika ulic Nowomiejska - Kołobrzeska
Romeo jest w Szwecji, czyli dlaczego Krzysztof Rymszewicz z Człopy przeniósł się za morze

Skazany na sukces

Miałem okres wypalenia, a teraz mam okres
odnowy pod każdym względem. Teraz już
wiem, że będę to robił do końca życia. Praca
nakręca mnie coraz bardziej. To powoduje,
że wracają mi pomysły z lat 90. O tyle jest
to ważne, że teraz za pomysłami idą potężne
doświadczenie, wiedza i możliwości - mówi
Jarosław Horodecki, prezes firmy Ekomech.

Jaką pozycję zajmuje dzisiaj Ekomech na rynku stalowych konstrukcji budowlanych?
Przede wszystkim chcę podkreślić, że w tym roku Ekomech kończy 35 lat. I jak to bywa w życiu, były lata tłuste i były lata chude,
spowodowane różnymi czynnikami. Konsekwencja, pracowitość,
wytrwałość, uporczywe dążenie do celu doprowadziły do tego, że
dziś Ekomech znajduje się w pierwszej piątce firm produkujących
konstrukcje budowlane. Rocznie produkujemy ponad 6 tys. ton
konstrukcji stalowych. To jest dobry wynik. Ekomech uczestniczy
w projektach realizowanych przez spółki giełdowe, stanowiące czołówkę firm budowlanych. Wśród naszych kontrahentów są trzy firmy
budowlane, które miały obroty ponad miliard złotych rocznie. Jesteśmy dla nich jednym z głównych dostawców konstrukcji stalowych.
I musimy zrobić wszystko, aby tę silną pozycję utrzymać. Pomoże nam w tym strategia rozwoju na najbliższe lata, którą aktualnie
wdrażamy. Bo dziś firma, która nie ma swojej strategii nie rozwija się,
a w konsekwencji wypada z rynku.
Jakie są główne założenia nowej strategii?
Nasza strategia obejmuje między innymi takie obszary jak: kadra
zarządzająca, pracownicy produkcyjni, nasi klienci, nasze produkty, nasz zakład. Zwiększamy nacisk na ekologię, na bezpieczeństwo i dyscyplinę pracy. Udoskonalamy system zarządzania i płac,
tak, aby pracownicy jeszcze w większym stopniu utożsamiali się z firmą. Wprowadzamy wiele codziennych procedur, które są wymagane w firmach o dobrym standardzie. Wzmacniamy kadrę zarządzającą. Ściągamy ludzi z Polski, ale mamy też swoich wychowanków.
Cieszymy się, że wracają do nas koledzy, którzy byli wcześniej
związani z Ekomechem. Dzisiaj wygląda to tak, że ja jestem osobą,
która nadaje kierunek rozwoju, a zarządzaniem zajmuje się kierownictwo, głównie Dyrektor Zakładu pan Przemysław Kasielski. Wysoko oceniam jego pracę i wysoko oceniam jego zespół.
Strategia, jak Pan wspomniał, obejmuje też rozbudowę zakładu.
Tak, zwiększamy o około 35-40% powierzchnię do produkcji, montażu i spawania konstrukcji.
Generalnie chcemy stworzyć jak najlepsze warunki pracy dla pracowników i podwykonawców, żeby mogli osiągać jak największą
wydajność i spełniać najwyższe normy jakościowe. Jak skończymy
rozbudowę, Ekomech będzie mieć prawie 14 tys. m kw. powierzchni,
nie licząc powierzchni biurowej. W Ekomechu będzie pracować 20
suwnic o różnym udźwigu.
Silną stroną Ekomechu jako pracodawcy jest system płac.
Mam swoją teorię dotyczącą systemu płac. Powinien być prosty,
żeby każdy go zrozumiał. Musi być sprawiedliwy, żeby wszyscy czuli
się dowartościowani i mieli świadomość, że nikt ich nie oszukuje. I
wreszcie system płac musi być motywujący. Są ludzie, którzy chcą
zarabiać więcej, pracować lepiej i my musimy im stworzyć takie warunki. Dać lepsze, wydajniejsze narzędzia pracy czy umożliwić podniesienie kwalifikacji. Zależy nam na pracownikach, którzy są zainteresowani rozwojem własnym i chcą więcej zarabiać. Zależy nam
na tych, którzy mają bardzo duże doświadczenie oraz na ludziach,
którzy chcą się uczyć.
Dlaczego warto pracować w Ekomechu?
Bo Ekomech to miejsce dla osób ambitnych, które chcą się rozwijać. Chcą pracować ze świadomością, że ich zarobki zależą od nich.
Oferujemy nie tylko wszystkie podstawowe szkolenia, ale także
szkolenia na nowe technologie. Co roku wydajemy zwykle ponad
milion złotych na nowe urządzenia. Niedawno kupiliśmy maszynę,
wartą ponad 2,5 mln zł. To w zasadzie długi na 40 m robot, który w
automatyce tnie, wierci i oznacza. Maszyna do bardzo precyzyjnych
konstrukcji. Niestety, nie pracuje w takim stopniu jak bym chciał, bo

mamy tylko jednego operatora, a potrzebujemy minimum trzech.
Niektórzy nasi ludzie wolą pracować na starych maszynach, które
dobrze znają. Nie chcą zmian. Z moich obserwacji wynika, że najlepszą formą zachęty do nauki jest jak ktoś pójdzie na nową maszynę i
zacznie więcej zarabiać. Wtedy inni powiedzą: ja też tak chcę.
Ekomech ma silną i ustabilizowaną pozycję na rynku. Jaka jest
tajemnica sukcesu?
Prezesi dużych firm, z którymi współpracuję, powiedzieli mi jedną
ważną rzecz: czy pan wie, na czym polega przewaga Ekomechu nad
konkurencją? Inne firmy mają tak sztywne procedury, że na uruchomienie zlecenia określonej konstrukcji potrzebują około 2-3 miesięcy. Ekomech jest dużym dostawcą konstrukcji stalowych, ale bardzo
elastycznym. W wielu przypadkach trzeba natychmiast wykonać
jakąś konstrukcję, bo zmiana projektu, bo pojawiły się nowe okoliczności. I Ekomech zawsze staje frontem do klienta. Nie patrzymy na
zysk na danej konstrukcji, którą musimy dorobić, tylko na dobre imię
firmy. W ten sposób budujemy więzi partnerskie klient - producent.

To procentuje w przyszłości. Działamy błyskawicznie. Przychodzi
zlecenie z budowy, a za sześć dni wyjeżdża gotowa konstrukcja. Za
to chciałem podziękować, bo są pracownicy, którzy nie żałują czasu
dla firmy i dzięki nim Ekomech może takie zamówienia wykonywać
szybko i sprawnie. Nie osiągnęlibyśmy takiej pozycji, gdyby nie było
takiego zespołu. Są firmy, z którymi pracujemy już od ponad 20 lat
i ta współpraca cały czas się rozwija. To o czymś świadczy. O tym, że
Ekomech jest w stanie sprostać wymaganiom największych firm budowlanych, w tym tych topowych giełdowych, gdzie liczy się jakość,
szybkość, elastyczność i partnerstwo. Czy pani wie, na czym dzisiaj
polega nasz marketing? Otóż polega na tym, że segregujemy zapytania, które dostajemy: to bierzemy, a tego nie bierzemy. Mamy taką
pozycję, że klienci sami do nas przychodzą. Współpracujemy też z
bardzo dobrymi biurami projektowymi. Praktycznie znamy wszystkie liczące się w branży, a to też jest bardzo ważne.
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Szum zdartej płyty

W biznesie nie ma zbyt wiele miejsca na sentymenty, a biznes wydawniczy generalnie niezbyt różni się od innych sposobów zarabiania pieniędzy. Zasada jest zawsze taka sama: trzeba odgadnąć,
czego chce rynek i wyprodukować to, czego on chce, albo wmówić
mu, że chce właśnie tego, co my potrafimy wyprodukować, potem
sprzedać tego czegoś tyle, ile się da i kombinować nad powtarzaniem tego cyklu. Działalność na rynku wydawniczym wydaje się być
jednak teraz obciążona wyjątkowym ryzykiem, a mówiąc wprost
- wydaje się być najprostszym ze sposobów wyrzucania pieniędzy
w błoto. Ale czy może być inaczej w kraju, którego statystyczny
mieszkaniec czyta mniej, niż jedną książkę rocznie? Żeby uniknąć
nieporozumień... nie mówię tu tylko o książkach papierowych, bo
przytoczona statystyka odnosi się także do do e-booków. Ludzie nie
chcą czytać książek i już. Nie bardzo wiem dlaczego i co można z
tym zrobić, skoro tłumaczenie, że warto, że to rozwija, a nawet że
potrafi być bardzo przyjemne - zdaje się na nic. Nie całkiem serio
mówiąc, być może sądy zamiast (lub oprócz) obowiązkowych prac
społecznych powinny skazywać sprawców lżejszych przestępstw na
zakup i przeczytanie 2-3 tytułów rocznie? Niechby zresztą nawet nie
kupowali, wystarczyłoby, żeby poszli do czytelni czy wypożyczalni,
ale już przy obowiązkowej kartkówce sprawdzającej znajomość treści będę się upierał...
Dlaczego tak łatwo rezygnuję z warunku obowiązkowego zakupu?
Bo książki nie są dzisiaj tanie, nawet te w najskromniejszych oprawach. Najczęściej koszt zakupu mieści się w przedziale 30-50 złotych, co dla wielu osób jest kwotą niebagatelną. Książki dla dzieci - a
kształtowanie u młodego pokolenia nawyku czytania jest szczególnie ważne - są trochę tańsze, ale jeśli mamy ich (tych dzieci) więcej
niż jedno, to problem wcale nie maleje. Ja w księgarni przy kasie
głęboko wciągam powietrze, żeby pozbyć się gorącej kuli, która
pojawia mi się w okolicach żołądka zawsze, kiedy się czegoś boję,
a w tym przypadku obawiam się wysokości rachunku. Kiedy kwota
przekracza granice rozsądku, z żalem odkładam na półkę upatrzone tytuły i klnąc siebie w żywy kamień za błędy i wypaczenia które
sprawiły, że nie stać mnie na wszystko, czego bym chciał - próbuję
odchamić się w jakiś inny sposób. I niczego nie zmienia świadomość,
że łańcuch ludzi, którzy muszą zarobić na książce, jest długi. Składają
się nań autor, wydawca, redaktor, drukarz i introligator, hurtownik i
wreszcie księgarz.
Aby ominąć koszt zakupu książki nie rezygnując z jej lektury, można
pójść do biblioteki. Ja tam nie chodzę, bo nie lubię książek pożyczać.
Lubię je mieć, żeby wrócić do nich w każdej chwili, kiedy będę mieć
na to ochotę, a zdarza mi się to nagminnie. Cóż, każdy ma jakieś
słabości, a ja mam ich wiele, i dużo jeszcze gorszych... No, ale jeśli
książki nie stanieją, to nie wykluczam, że stanę się jednak klientem
wypożyczalni, bo jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma.
Wracając jednak do zamkniętej księgarni w Domu Rzemiosła, to ja
akurat mam czyste sumienie, gdyż zdążyłem tam wydać ładnych
parę złotych. Widocznie jednak takich jak ja było zbyt mało, by ten
wałecki przybytek Kalliope mógł się utrzymać.
Drugą z istotnych przyczyn, które przyczyniły się do jego upadku,
był z pewnością internet, do którego systematycznie przenosi się
handel - nie tylko książkami, ale nimi się teraz zajmuję. Nie ma się co
oszukiwać - sieć coraz ciaśniej oplata klasyczne księgarnie i ściąga

je na dno. Nie ma się też co temu dziwić - kupowanie w internetowych sklepach jest szybsze i wygodniejsze, a i zazwyczaj książki z
sieci są tańsze od książek kupowanych w sklepach choćby przez to,
że internet nie płaci za czynsz, ogrzewanie, prąd, itp., no i nie musi
jeść, jak zwyczajny księgarz i jego rodzina. Małe księgarnie - podobnie jak inne sklepy niewielkopowierzchniowe - generalnie skazane
są na powolne konanie, i to przy założeniu, że jednak jakimś cudem
przetrwa papierowa książka. Szansę przeżycia skrajnie trudnych czasów mają tylko księgarnie z pomysłem i klimatem, gdzie pani czy
pan za ladą są nie tylko sprzedawcami, dysponującymi umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, ale także bibliofilami - czytającymi po nocach pasjonatami, potrafiącymi godzinami dyskutować o wyższości
Miłosza nad Herbertem. Którzy widząc zbłąkanego klienta powieszą
jego zroszony deszczem płaszcz na wieszaku, usadzą go w miękkim
fotelu, podadzą mu pled, zrobią filiżankę aromatycznego espresso i
zapytają, co go sprowadza. To nie jest bajka z tysiąca i jednej nocy
– naprawdę są takie księgarnie. Bodaj pierwszą taką, a na pewno
jedną z najbardziej znanych, jest warszawski „Czuły Barbarzyńca”, na
którym wzorują się inni. To nie są księgarnie - to świątynie książki,
do których może nie wyznawcy czytania (tu by mnie poniosło...), ale
książkowe mole lgną jak muchy do lepu. Tam nie wchodzi się na pięć
minut - w takich przybytkach spędza się długie godziny pijąc kawę
lub herbatę, jedząc kruche ciasteczka i delektując się książkami, które można tu czytać do woli i nic za to nie zapłacić. W takich miejscach
można też pogadać - o literaturze, ale niekoniecznie tylko o niej - z
bratnimi duszami, rozkoszującymi się pieszczotliwym dotykaniem
grzbietów kolejnych tytułów, szelestem przewracanych stronic i zapachem drukarskiej farby. Tak wygląda - według autora tego tekstu

tekst płatny

Ze smutkiem przyjąłem dokonanie żywota przez księgarnię na
ul. Kilińszczaków w Domu Rzemiosła. W Wałczu ostał się już tylko jeden sklep z książkami - w Podkowie. Jakoś mnie to nie zaskakuje, ale cieszyć się też specjalnie nie ma powodów.

- jedna z odmian jego raju na ziemi.
Nadzieja na to, że jednak nie wszystko w zakresie księgarń stracone, jest krucha jak kość dotknięta osteoporozą, ale jednak ciągle
jest. Jeszcze nie umarła, a opiera się na analogiach. Bo kino zadało
wprawdzie śmiertelnie niebezpieczny cios teatrowi, ale przecież go
całkiem nie zabiło. Bo kinu zagroziła telewizja, telewizji - taśmy VHS,
a potem DVD, i internetowe wypożyczalnie filmów, ale telewizja wprawdzie dotkliwie zraniona i kompletnie odmieniona - jednak
ocalała. Bo radio - zaatakowane przez CD i również internet - chwieje
się pod nawałnicą ciosów, ale nadal żyje. To samo jest z płytami. Zachłysnęliśmy się kilkadziesiąt lat temu krystalicznie czystym dźwiękiem, płynącym z głośników podłączonych do odtwarzaczy, żeby
w końcu jednak zorientować się, że ma to tyle samo wspólnego z
rzeczywistością, co biust Dody, twarz naszprycowanej chemią starzejącej się pani lub mięśnie kulturysty bądź kulturystki, nafaszerowanego specyfikami wspomagającymi rozrost masy i spalanie tłuszczu. Są smakosze wędlin z drobiu, ale inni nie tkną szynki, jeśli nie
okrywa jej choćby kilkumilimetrowa kołderka tłuszczyku. Każdy ma
swój gust.
Dla mnie pociechą jest to, że dziś renesans przeżywają płyty winylowe, których dźwięk jest... prawdziwy. Że trzeszczą? No i bardzo dobrze, mają trzeszczeć! Na tym właśnie polega ich wartość dodana.
Rozumiem, że to niewiele zmieni, ale napiszę to dla spokojności
sumienia: kupujcie i czytajcie książki, szanowni Państwo. A ostatnia
wałecka księgarnia niech się trzyma jak najmocniej.
Mól
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wózek w jednym kierunku, każdy w swoim zakresie. Ja jako właściciel, menadżerzy, liderzy grup, pracownicy marketingu, administracji,
działu technicznego, działu zarządzania jakością, działu logistyki oraz
oczywiście pracownicy produkcyjni. Musi być temu też podporządkowany cały system organizacji, zarządzania firmą i wynagrodzeń. Wtedy to ma sens, szanse powodzenia. To jest ważne w przypadku każdej
firmy, a w przypadku Ekomechu - kluczowe. Dlatego że u nas każda
konstrukcja jest inna. Gros klientów jest co prawda tych samych, ale
wszyscy robią tak różne inwestycje. I my musimy sprostać ich wymaganiom. A to znaczy, że musimy mieć rozeznanie w projekcie, aby w
razie czego, jak są błędy, umieć je wyłapać, pomóc i doradzić. Na tym
polega świadome partnerstwo, które w perspektywie przekłada się na
trwałe kontakty biznesowe i silną pozycję Ekomechu na rynku.
Ile osób zatrudnia dzisiaj Ekomech?
Łącznie z wszystkimi podwykonawcami, mamy około 200 osób.
Mamy kilku podwykonawców, którzy wykonują dla nas na terenie
Ekomechu swoje usługi. To jest kierunek współpracy, który rozwijamy.
Cieszymy się, że wracają do nas starzy pracownicy. Chciałbym, korzystając z okazji, powiedzieć, że drzwi Ekomechu są otwarte dla
wszystkich, którzy odchodząc kiedyś od nas nie spalili mostów
za sobą. Fakt, że ludzie do nas wracają jest potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku. Zależy nam na dobrej atmosferze, dobrych
warunkach pracy i dobrym systemie wynagrodzeń. Aktualnie w Ekomechu prowadzone są prace związane z odnowieniem całości firmy.
Zwiększenie powierzchni produkcyjnej, o czym już wcześniej wspomniałem, poprawi komfort pracy. Ekomech nie będzie robić więcej
konstrukcji. Będzie robić tyle samo, tylko w lepszych warunkach.
Jednocześnie dbamy o integrację pracowników. Organizujemy zabawy dla dzieci, wspólne wyjazdy i imprezy okolicznościowe. Mamy
paczki świąteczne, posiłki regeneracyjne, fundusz socjalny i pomocowy. Niektórym pracownikom zakład dopłaca do mieszkań.
Wielokrotnie w ciągu 35 lat działaności udowadniał Pan, że jest
patriotą lokalnym, że zależy Panu na rozwoju Wałcza. Czy przekłada się to na dobrą współpracę z władzami miasta i powiatu?
Pracujemy nad tym, aby ta współpraca była jak najlepsza zarówno
na poziomie powiatu, jak i miasta i gminy.
Kilka tygodni temu radni odrzucili Pana propozycję zamiany
nieruchomości na działkę w specjalnej strefie ekonomicznej.
Według mnie powodem tej decyzji był brak świadomości. Żadna z
wałeckich firm nie miała takiego wpływu na rozwój Wałcza, jak ja.
Nie jest to samochwalstwo. Ja, poza produkcją, rozwijam miasto. Nikt nie ściągnął tu tylu inwestycji
i inwestorów, co ja. Wiele firm w Wałczu rozwinęło
się dzięki temu, że dostało wyszkolonych pracowników z Ekomechu. Jestem historią miasta. Nie chcę
komentować decyzji radnych. Urodziłem się w Wałczu. Pracuję w Wałczu. Dobro miasta leży mi na sercu
najbardziej. Przez te wszystkie lata zrobiłem wiele tematów dla idei, a nie po to, aby się wzbogacić. To, że
te tematy się potem rozwinęły, że szły za nimi pieniądze, to sprawa drugorzędna. Niektóre pomysły były
bardzo dobre, niektóre nie. Zawsze jednak kierowała
mną idea zrobienia czegoś, po czym zostanie ślad,
co przyczyni się do rozwoju miasta.
To zdjęcie jest z 1999 roku z uroczystości wręczenia
nagród w konkursie, wtedy najbardziej prestiżowym,
„Teraz Polska”, którą otrzymała Fabryka Grzejników
VNH. Na zdjęciu jest ze mną jeden z najważniejszych
ludzi zasłużonych dla Wałcza. Krzysztof Osipowicz
urodził się i wychował w naszym mieście. Zarządzał
spółką z wielomiliardowymi obrotami Bims Plus. To

Przygoda
- Na pomysł założenia Rodzinnego Klubu Turystycznego „Przygoda” wpadliśmy w czasie jednej z wycieczek rowerowych jesienią 2018 roku. Można więc powiedzieć, że dopiero raczkujemy
- mówi Artur Przygoda.
Pomysłodawcy: Artur Przygoda, żona Agnieszka i syn Kacper oraz
Gosia Czajkowska i Tomasz Pszczółkowski znają się dzięki akcji „Kręć
kilometry”. Chcieli zrobić coś, co będzie fajne dla większej grupy, rodzin z dziećmi, starszych i młodszych mieszkańców Wałcza. - Zamysł
był prosty: zebrać ludzi i wspólnie wyjść, wyjechać w wolny dzień.
Blisko, tanio, na cały dzień lub na godzinę. Pogadać, pochodzić, pokazać innym miejsca w okolicy, o których nie mieli pojęcia mieszkają
tu tyle lat. Pooddychać świeżym powietrzem, zrelaksować się, odciągnąć dzieci od komputerów... Powodów można przytaczać wiele.
Najważniejsze, że jest wesoło i dobrze się bawimy.
Klub jest nieformalną grupą. Nie jest zarejestrowany, nie zbiera skła-

dek, imprezy organizuje na swój koszt i nie zarabia na nich.
- Wycieczki staramy się robić dla wszystkich - tłumaczy Artur. - Chodzimy i jeździmy w różne miejsca. Były już wyprawy do rezerwatów
Diabli Skok, Golcowe Bagno, Dolina Rurzycy i nad nasz Most Kłosowski. Przy ładnej pogodzie będą to zapewne wycieczki rowerowe, ale
mamy też w planie spływy kajakowe, kręgle, lodowisko, nocowanie
przy ognisku z gitarą. W naszej krótkiej historii mieliśmy już gości z
Piły, Trzcianki, Czarnkowa, Gdańska i Bydgoszczy.
Wszystkie planowane wydarzenia są ogłaszane na stronie Klubu,
grupie na FB oraz na innych grupach, przeważnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
- Podajemy, ile kilometrów trzeba przejść czy przejechać, czy trasa
jest ciężka, jak się ubrać, co zabrać ze sobą, gdzie się spotykamy,
przybliżony czas trwania itp. - mówi Artur Przygoda. - Myślę, że każdy zna swoje możliwości i po przeczytaniu takich informacji może
zdecydować, czy da radę. Do zobaczenia na szlaku.

właśnie dzięki niemu poznałem Austriaków.
Podsumowując: mogę się tylko uśmiechnąć, że jeżeli taki człowiek
jak ja deklaruje, że zrobi inwestycje, ściągnie inwestora na partnerskich układach, a decyzja jest na nie... Co mam powiedzieć? Robię
dalej swoje. Mam tyle innych tematów.
Na przykład jakie?
W Polsce nie jest rozwiązany problem śmieciowy. Ekomech kiedyś produkował kontenery na śmieci i prasy. Dwadzieścia lat temu
miałem prezentację w Warszawie swoich pras i tak naprawdę przez
ten czas niewiele się zmieniło. Bo za mało się na ten temat mówi, a
przede wszystkim robi. Teraz próbujemy razem z Ekologiem i innymi
firmami, jako konsorcjum, wejść w temat budowy sortowni odpadów. Myślę, że niedługo zrobimy pierwsze. Prawda jest taka, że my
jako Polska jesteśmy w powijakach jeśli chodzi o sortownie, więc
mamy duże pole do popisu.
Czy po tylu latach w biznesie, nadal podoba się Panu to, co Pan
robi?
Miałem okres wypalenia, a teraz mam okres odnowy pod każdym
względem. Teraz już wiem, że będę to robił do końca życia. Praca
nakręca mnie coraz bardziej. To powoduje, że wracają mi pomysły
z lat 90. O tyle jest to ważne, że teraz za pomysłami idzie potężne
doświadczenie, wiedza i możliwości. Przede wszystkim każdy musi
wiedzieć, że Horodecki to jest solidny człowiek. Staram się być zawsze partnerski, zawsze uczciwy, w porządku. Myślę, że to jest bardzo ważne zarówno dla moich pracowników, jak i partnerów biznesowych i urzędów, z którymi przez te wszystkie lata współpracuję.
Chciałbym jeszcze spełnić marzenie swojego życia - utworzyć
Fundację im. Jarosława Horodeckiego, która działałby na rzecz
mieszkańców Wałcza.
Z okazji rocznicy powstania firmy Ekomech oraz Nowego Roku Zarząd firmy proponuje sprzedaż ostatnich 8 działek w Ostrowcu w
promocyjnej cenie 60,00 zł brutto za m kw. Telefon do Zarządu
728 467 523.
Dziękuję za rozmowę.

tekst płatny

Prowadzimy wiele dużych tematów, które mają
po 500, 600, 800 a nawet
1000 ton. Przeważnie
są to stali klienci, którzy
wiedzą, że można nam
zaufać. Konstrukcja stalowa to kręgosłup każdej inwestycji. Jeżeli kręgosłup
nie zostanie dostarczony
na czas lub jeżeli zostanie
wadliwie wykonany, generalny wykonawca ma
bardzo dużo problemów.
Dlatego na dużych budowach nie eksperymentuje
się, tylko bierze sprawdzoną firmę, która w uzgodnionym czasie poda 200
- 300 ton miesięcznie. To
są dziesiątki tysięcy detali,
które trzeba przygotować,
pociąć, wyciąć, poukładać, pospawać, wysłać. Produkcja, logistyka,
kolejność załadunku wysyłek uzależnione są od tzw. kierunku montażu konstrukcji. Jest to jeden z bardzo silnych atutów Ekomechu. A
my - dla jasności obrazu - prowadzimy kilka budów jednocześnie.
Czy ten ostatni rok był dobry dla Pana branży?
Dla branży nie był zły, bo prowadzono dużo inwestycji. Natomiast
dla Ekomechu był bardzo dobry.
Z czego najbardziej jest Pan zadowolony?
Nie można odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Nie da się
osiągnąć dobrego wyniku ekonomicznego, jeżeli nie zrobi się pewnych inwestycji w ludzi, mury, maszyny, technologie, system zarządzania, system kontroli jakości, w logistykę, w marketing itp. To są
wszystko naczynia połączone. Koncentrowaliśmy się więc na umocnieniu pozycji na rynku, umocnieniu starych kontaktów i zbudowaniu nowych więzi partnerskich, na wyniku ekonomicznym, na inwestycjach, na kadrze kierowniczej i produkcyjnej. To wszystko musiało
iść równolegle. Niezwykle ważne było dla nas, aby wszystkie działy
w firmie pracowały jak jeden zespół.
Firma to ludzie?
Tak, a ludzie dzisiaj to nie jest łatwy temat. Przede wszystkim dlatego,
że wymagania rynku rosną w tempie nieproporcjonalnym do zmian w
świadomości ludzi. Nie wszyscy pracownicy za tymi zmianami nadążają. Nie wszyscy mają takie predyspozycje. Nasza rola polega na tym,
aby z tych ludzi stworzyć prawdziwy zespół. Wszyscy mają ciągnąć

Morsy z Tuczna

Tuczno oszalało na punkcie morsowania. Kąpie się w lodowatej wodzie
co prawda od niedawna, ale często,
w dzień i w nocy. W ostatnią niedzielę widziano 11 osób, a wśród nich jedenastolatków Marcysię i Stasia.
Jola i Mariusz Marianowscy zanurzyli
się pierwszy raz w październiku i połknęli bakcyla.
Od tamtej pory morsują regularnie,
nawet w święta i sylwestra, czasami
razem z córką Weroniką. Szybko dołączył do nich mieszkający w Wałczu
brat Joli - Kacper. Marzenie Domańskiej też się spodobało, a potem kolejnym osobom.
- Za każdym razem mamy widownię
- śmieje się Jola. - Panie wiedzą, kiedy i o której będziemy nad jeziorem i
przychodzą nam kibicować.
Ostatnio, w związku z urodzinami
jednego z morsów, po kąpieli poza
tradycyjnym już ogniskiem był tort.
Morsy z Tuczna chcą się integrować z
innymi. Już w lutym wybierają się na spotkanie do Mielna, a
potem na bieg charytatywny dla chorego chłopca do Czaplinka.

Odpady komunalne:
jakie zmiany przyniesie 2020 rok?

tekst płatny

Rozpoczynający się rok to sporo zmian w temacie odpadów. O naszych domowych śmieciach, segregacji i recyklingu rozmawiamy
z Agnieszką Fiuk, reprezentującą Firmę ATF Polska z Mirosławca.
ciągle mniejszość?
Trudno powiedzieć, ile jest osób dobrze sortujących w danej społeczności, mieście czy gminie. Jakąkolwiek wiedzę mamy o tym, ile osób
deklaruje segregację. Wyniki badań prowadzonych jesienią 2019 r.
wskazują, że ponad 90% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, czyli zdecydowana większość z nas. Co ważne, najpóźniej we wrześniu
tego roku, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, segregacja
odpadów stanie się obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców w Polsce. Nie będzie już można składać tzw. „deklaracji śmieciowej” na odpady zmieszane, a zatem jeszcze w tym roku segregujący będą stanowić 100%. To oczywiście słuszny kierunek, jednak pozostaje pytanie:
czy liczba zobowiązanych do selektywnej zbiórki przełoży się wprost
na ilość, a przede wszystkim jakość selektywnej zbiórki? Niestety mam
co do tego bardzo poważne wątpliwości.
Wcześniej czy później wszyscy nauczymy się segregować, więc
efekty będę chyba za jakiś czas widoczne i wymierne?
Oczywiście, jednak niestety nie mamy czasu czekać na zmiany, które
toczą się w tempie ewolucyjnym. Mając na uwadze założenia pakietu odpadowego, który został przyjęty na poziomie Unii Europejskiej
i który wyznacza bardzo ambitne cele dla państw członkowskich,
w tym Polski, potrzebujemy zmian o dynamice rewolucyjnej. Ten
rok będzie kluczowy i przełomowy, ponieważ to właśnie 2020 jest
pierwszym okresem, w którym każda gmina musi osiągnąć odzysk
odpadów komunalnych na poziomie 50%. Dla jasności, dziś znajdujemy się w okolicach 30% i do tego poziomu dochodziliśmy przez
kilkanaście lat. Skok, jaki musimy wykonać teraz, jest gigantyczny.

Brak osiągnięcia 50% poziomu odzysku odpadów będzie wiązał się
z dotkliwymi karami dla gmin, czyli dla nas wszystkich. Bez zmian w
zakresie ilości i jakości selektywnej zbiórki prowadzonej w domach,
osiągnięcie tych poziomów będzie całkowicie nierealne. Dlatego
uważam, że radykalna poprawa jakości selektywnej zbiórki będzie
istotnym wyzwaniem dla lokalnych społeczności zarówno w tym
roku, jak i w kolejnych latach.
Myśli Pani, że sprostanie tym wyzwaniom jest mimo wszystko
możliwe?
Bycie pesymistą niewiele w tej materii wnosi, z kolei optymizm nakłania do bagatelizowania. Mówiąc realnie: jest bardzo wiele do zrobienia i nic nie zrobi się samo. Wyzwanie stoi tak naprawdę przed każdym
z nas. Jeśli zmienimy nieco podejście do sprawy i zaczniemy traktować
segregację serio, zaczniemy więcej od siebie wymagać, a w kolejnym
etapie także od innych. To jest szansa, że do wymogów w zakresie poziomów się zbliżymy, a tu każdy ułamek procenta ma znaczenie.
Dziękuję za rozmowę.

tekst płatny

W mediach sporo mówi się o konieczności segregacji odpadów.
Dostępnych jest mnóstwo instrukcji, a mimo tego wciąż wielu z
nas nie wie, jak to poprawnie robić. Jak to wytłumaczyć?
Rzeczywiście, poziom naszej wiedzy jest wciąż niewystarczający, a
potrzeba edukacji i informatyzacji pozostaje aktualna. Musimy pamiętać, że część osób segreguje odpady od lat. Ale jednocześnie
ciągle pojawiają się osoby, które swoją przygodę z sortowaniem
odpadów dopiero zaczynają. To właśnie ze względu na „nowicjuszy” działania w zakresie edukacji muszą być prowadzone stale.
Segregacja odpadów, choć w gruncie rzeczy prosta, nastręcza wielu wątpliwości i problemów. Ponieważ system nie jest intuicyjny,
trudno jest znaleźć uniwersalny klucz, który mógłby rozwiać każdą
wątpliwość. Jeszcze trudniej jest np. przygotować instrukcję, która
będzie zawierała absolutnie wszystko, co w naszym domu może
stać się odpadem. Często słyszę, że to właśnie wątpliwości i brak
jednoznacznej informacji powodują, że mieszkańcy zniechęcają
się do segregacji.
To prawda! Sama często stoję przed dylematem, do którego
kosza powinnam daną rzecz wyrzucić. Co można poradzić nam
wszystkim, kiedy nie wiemy, który pojemnik wybrać?
Po pierwsze, proponuję umieścić instrukcję sortowania odpadów
w wygodnym, łatwo dostępnym miejscu w domu - tak, aby w każdej chwili móc sprawdzić, czy informacja o danym odpadzie się
tam znajduje. Znakomita większość odpadów, które nadają się do
przetwarzania czy recyklingu, znajduje się w ulotkach i instrukcjach,
dlatego warto taką informację mieć na wyciągnięcie ręki. Jeśli dany
odpad nie został wymieniony w instrukcji, to z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że nie nadaje się on do przetworzenia, a
zatem nie ma potrzeby jego sortowania. Dobrze jest też kierować
się zasadą „po pierwsze nie szkodzić”. Jeśli nie wiemy, czy dany odpad nadaje się do wysortowania (a w konsekwencji do recyklingu),
to bezpieczniej jest wyrzucić go do odpadów zmieszanych, czyli
do czarnego pojemnika. Musimy pamiętać, że wrzucenie nieodpowiedniego odpadu do któregoś z pojemników na segregację może
spowodować, że praca wykonana przez innych będzie zmarnowana.
Czyli, że te poprawnie wysortowane odpady nie będą również nadawały się do przetworzenia.
Z jakimi odpadami najczęściej mamy kłopot?
Paradoksalnie, sporo wątpliwości dotyczy odpadów, które są dość
oczywiste. Przykładowo, opakowania po mleku czy sokach nadal
trafiają, chociaż nie powinny, do makulatury. Podobnie jest z paragonami, papierowymi ręcznikami czy chusteczkami higienicznymi.
Inny przykład - błędem jest wrzucanie do zielonego pojemnika na
szkło luster, porcelany, szkła żaroodpornego i okularów, a tak często robimy. Inny bardzo częsty przypadek, to wrzucanie zużytych
pieluch jednorazowych typu „pampers” do pojemnika na tworzywa
sztuczne. Przykłady można mnożyć. To, co zastanawiające, to fakt,
że akurat te rodzaje odpadów są jasno opisane w każdej ulotce czy
instrukcji sortowania, więc nie powinno być z nimi kłopotu.
Brak wiedzy, co i jak segregować to jedno, ale dodatkowo dochodzi przekonanie, że przecież „moje” sortowanie i tak nic nie
da, niczego nie zmieni! Czy rzeczywiście osoby segregujące to

Ludwig Czekolada sp. z o.o. jest polską spółką córką międzynarodowego koncernu Ludwig
Schokolade GmbH Co.&KG – jednego z największych producentów czekolady, batonów i
pralin w Europie, który należy do operującej na rynkach światowych grupy Kruger.

Obecnie poszukujemy do Laboratorium Zakładu Produkcyjnego
w Tucznie kandydata na stanowisko:

Laborant
Opis stanowiska:
•
•

przeprowadzanie badań mikrobiologicznych żywności,
kontrola jakości i zapewnienie
bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Warunki zatrudnienia:
•

umowa na zastępstwo
okres ok. 1,5 roku

na

Wymagania:
•

•
•
•

•

wykształcenie co najmniej
średnie w kierunku: technologia żywności, towaroznawstwo, biologia lub inne pokrewne,
biegła obsługa pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel,
mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
wskazana znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz systemu
zarządzania jakością,
umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV do dnia 21.01.2020
roku na adres: bozena.lewicka@
ludwig.com.pl lub na adres Zakładu Produkcyjnego w Tucznie, tj.: ul.
Kaszubska 2, 78-640 Tuczno

Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetworzeniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W szortach na Śnieżkę
Ponad stuosobowa grupa, w której było 4 wałczan, weszła w strojach kąpielowych na Śnieżkę. Ponad 6 km trasy pod górę pokonali przy
9-stopniowym mrozie i silnym wietrze.
Pomysł wyjazdu zrodził się w ubiegłym roku, kiedy
organizowane było podobne wyzwanie. Link udostępniła Dorota Januszkiewicz i starała się znaleźć
chętnych wśród wałeckich morsów.
- Odpowiedział Roman Wiśniewski, mówiąc, że
może za rok - opowiada D. Januszkiewicz. - Dlatego
w tym roku śledziłam wydarzenie i odpowiednio
wcześnie zaproponowałam wyjazd. Ostatecznie
zdecydowały się cztery osoby: Dorota Januszkiewicz, Bartosz Pawlik, Małgorzata Gerwatowska i
Roman Wiśniewski. - Morsuję od 6 lat, ale to jest
zupełnie inne wyzwanie - mówi Dorota. - Chciałam zrobić coś szalonego i jednocześnie sprawdzić
swoje możliwości fizyczne i psychiczne.
Roman Wiśniewski zna doskonale okolice Śnieżki,
więc wiedział na co się porywa. Dlatego przygotowywał się do wyjazdu.
- Morsuję dziesięć lat i znam swoją odporność na
zimno - tłumaczy. - Wiem jak oddychać w takich
warunkach i myślę, że jestem bardziej odporny na
niskie temperatury niż inni. Tylko, że tam trzeba
było wytrzymać kilka godzin. Sposób na to jest jeden - trzeba cały czas się ruszać. A to już wymaga
kondycji. Idzie się po lodzie i śniegu około 6 kilometrów pod górę i nie ma możliwości dłuższego
odpoczynku. Dlatego w domu trenowałem, wchodząc w ciągu dnia łącznie na kilkaset pięter. Sąsiadów pewnie irytowałem, biegając góra - dół, ale
bez tego nie miałbym szans.
***
Zabrali ze sobą czapki, rękawiczki, panowie szorty, a panie strój kąpielowy, buty i raki oraz plecak
z cieplejszymi rzeczami - tak na wszelki wypadek.
Wyzwanie było poważne, bo w ubiegłym roku
grupa śmiałków chcąca wejść na Śnieżkę w takim
stroju została sprowadzona przez GOPR z wyraźnymi objawami hipotermii.
- Niezwykle przydatne były raki - mówi R. Wiśniewski. - Bez nich podejście po lodzie i śniegu byłoby
mordęgą i w dodatku bardzo niebezpieczną. Ja,
mimo raków, wywróciłem się na lodzie. To pokazuje, że szliśmy w warunkach typowo zimowych.
Mamy potwierdzenie, że na górze było -9 stopni.
Na dole mogło być nieco cieplej, ale też była to
ujemna temperatura.
Po dojechaniu na miejsce cała czwórka zaliczyła
kąpiel w słynnym wodospadzie Podgórnej, który
jest bodaj jedynym tak dużym wodospadem udostępnionym do kąpieli. Przyciąga morsów nie tylko z Polski.
***
W sobotę około 10.30 wyruszyli na Śnieżkę. Nie

wiadomo, ile ze 100 osób dotarło na szczyt. Niektórzy po drodze ubierali się, nie wytrzymując
zimna.
R. Wiśniewski: - Chyba najważniejsza jest psychika.
Szedłem cały czas równym, niezbyt szybkim tempem. I tak jak podejrzewałem, w ruchu nie czułem
zimna. Ale każdy postój to już był problem. Trasę
pokonałem w nieco ponad 2 godziny i - powiem
szczerze - jak doszedłem na górę, byłem z siebie
dumny. Ludzie po drodze reagowali różnie, ale generalnie pozytywnie. Za to na górze robiłem dobre 10 minut za misia z Krupówek. Wszyscy chcieli
mieć zdjęcie ze mną, a ja chciałem schodzić, bo
postój koszmarnie wychładzał organizm. Powiem
tak, że gdybym podczas wchodzenia zrobił przerwę i usiadł na 10 minut, musiałoby mnie ściągać
pogotowie górskie.
Dorota Januszkiewicz: - Zanim ruszyliśmy, organizatorka całego wydarzenia zrobiła dla nas
krótkie szkolenie. Uczono, jak oddychać, jak
się wyciszyć, jak rozłożyć siły. To akurat sporo,
przynajmniej mnie, dało. Najgorszy moment do
końcówka, gdzieś od Domu Śląskiego. Śnieg na
szlaku przemieszany z lodem, do tego bardzo
silny wiatr. Faktycznie dużo dała silna psychika. Szczerze podziwiam Romka Wiśniewskiego,
który był chyba największym i najcięższym z
wchodzących i dał radę. Ja również jestem mega
zadowolona. Niesamowita przygoda, mnóstwo
adrenaliny i podbudowana wiara we własne
możliwości.
R. Wiśniewski: - Chciałem coś sobie udowodnić, ale
też pokazać innym. O wyprawie na Śnieżkę napisałem na grupie internetowej, na której są ludzie
cierpiący na pewną chorobę. Kilka lat temu byłem
w podobnym stanie, jak wielu z nich. Do siebie na
Okulickiego wchodziłem z kilkoma przystankami.
Miałem 15% wydolności płuc. Tym ludziom wydaje się, że ta choroba to dla nich koniec świata.
A ja chciałem im pokazać, że chorobę można zatrzymać i intensywnie żyć. Nawet wejść w szortach
zimą na Śnieżkę. Nie będę oszukiwał, ale strasznie
się cieszę i jestem dumny, że się udało. Natomiast
gdyby mnie ktoś zapytał o korzyści zdrowotne, to
byłbym ostrożny. Daleki jestem od stwierdzenia,
że ci, co weszli, będą zdrowsi. Inaczej jest z morsowaniem. Naukowo jest udowodnione, że działa korzystnie na organizm. W każdym razie nie
poprzestaniemy na tym wydarzeniu, bo „fun” jest
przedni.
***
W przyszłym roku chcą wybrać się w Tatry, najwyższe góry. Ale będzie to wyjazd już czysto wałecki.
- Będziemy chcieli wejść w szortach na Morskie
Oko. Niewykluczone, że w następnej kolejności
odwiedzimy Szwecję i jej arktyczne wodospady mówi Dorota Januszkiewicz.
R. Orlikowski

Język duszy

Justyna Mrózek jest fotografem, dodatkowo zajmuję się sprzedażą produktów
żywieniowych dla zwierząt, a dla przyjemności pisze wiersze.

Pamiętasz swój pierwszy wiersz?
Tak, oczywiście. Wydawać by się mogło, że
napisałam go wczoraj bądź też całe wieki
temu. A powstał prawie cztery lata wstecz. Inspiracją było życie, zmiany, przełomowy czas.
Pokazałam swój wiersz przyjacielowi, on zaś
zachęcił mnie do dalszego pisania, pozwalając uwierzyć, że jest to wartościowe i się podoba. Dlatego chciałabym mu przy okazji podziękować.
Dokończ, proszę, zdanie: Piszę wiersze, bo...
... bo to przede wszystkim pomaga. Poezja ma szerszy wymiar, jest tajemnicza i ponadczasowa. To taki specyficzny język duszy, dzięki któremu można wiele wyrazić.
Czy w dzisiejszym komercyjnym świecie jest miejsce na poezję?
Jak najbardziej. Ludzie potrzebują odskoczni od monotonii dnia codziennego. Wierzę również, że poezja uszlachetnia i uwrażliwia, ma
moc, którą trudno racjonalnie uzasadnić.
Chciałabyś kiedyś wydać autorski tomik?
Chciałabym coś po sobie pozostawić, a tomik uzupełniony moimi zdjęciami, gdyż jestem fotografem, byłby zwieńczeniem tego, co najbardziej
kocham robić.
Dziękuję za rozmowę.

Lubię rozbijać w sobie ciszę na zielono
zwłaszcza gdy powoli zaczyna pachnieć wiosną
to tak jakby zaciągnąć się powietrzem w pustych miejscach
gdzie czuć już tylko spokój, tu i tak wszystko wolno
jak w snach o tobie
podobno każdy ma zapisane swoje przeznaczenie
dobrze, że niemożliwe istnieje i czeka
milczenie kiedyś już nie tylko odbijać się będzie os ścian
wiem co to samotność i krzyk przy zaciśniętych ustach
pamiętam zawieszone wszystko
jak manekin na wystawie za niedozwoloną szybą obietnic
i ta wrażliwość, która czasami zamknięta jest w butelce

a przecież wystarczy złapać mnie za rękę i pójść tam
gdzie miłość istnieje bez wierszy...
Twarze
popękane i porysowane
zaznaczone czasem istnienia
ze zmęczeniem widocznym w każdym skrawku skóry
na dłoniach życia linie
krótkie i długie
łagodne doliny
wyboiste i kręte drogi
spracowane i szorstkie
potrzebujące balsamu dla ukojenia
oczy przepiękne od łez i przeżyć
z głębią przeszywającą na wskroś
i szczęściem ze wzruszenia
a w duszy od lat
niezmienność czucia i wodzenia
i wdzięczność za każdy wdech i oddech
i za Ciebie
w szumiących drzewach
niezdecydowaniu dróg
w tętniącej ziemi
w wolności ptasich skrzydeł
konwaliach i jaśminie

Szum skrzydlatych snów przez uchylone okno się wkrada
sennością powiek bajki opowiada
szelesty i szmery pradawnych tajemnic
przysiadł motyl na mej dłoni
uderza skrzydełkami zwiewnymi jak chwila
tyle w nim życia co w nas trosk dnia powszedniego
zatrzymaj się, za czym tak biegniesz i po co
ulotność szybko mija
pragniesz miłości, dlaczego odrzucasz ją gdy stoi przy twym
ramieniu
dziwne z ciebie człowieku stworzenie
malutki elfik z zaczarowanego lasu
próbuje zdobyć szczyt góry
czarodziejki nieprzerwanie roztaczają magię
a on już któryś raz się wspina

Wiodący producent branży FMCG w związku z dynamicznym
rozwojem, poszukuje kandydatów na stanowisko:

GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
•
sporządzanie dla wszystkich kategorii podatków właściwych dla Pracodawcy zeznania, deklaracje
podatkowe oraz sprawozdania statystyczne i inne dokumenty rozliczeniowe,
•
prowadzenie gospodarki finansowej Pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zasadami, a zwłaszcza:
•
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
•
zabezpieczanie pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez Pracodawcę;
•
przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
•
kontrolowanie terminowego ściągania należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
•
kontrolowanie rozliczania zaliczek udzielonych usługobiorcom i zleceniobiorcom oraz delegacje;
•
rozliczanie spisów z natury (inwentaryzacje) księgozbiorów, przedmiotów nietrwałych i środków
trwałych,
•
prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej funduszu socjalnego Pracodawcy.
•
opracowanie oraz aktualizacje przepisów wewnętrznych, zatwierdzanych przez Pracodawcę,
dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zasad rachunkowości Pracodawcy,
zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
•
Współpracę z instytucjami zewnętrznymi - bankami, urzędami i innymi instytucjami oraz audytorami
Pracodawcy
•
Przygotowywanie bieżących zestawień oraz raportów.
•
Kierowanie i ocenę pracy podległych pracowników działu księgowości
Od kandydatów oczekujemy:
•
ukończone ekonomiczne studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki lub ukończona średnia, policealna lub
pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
•
znajomości obowiązujących przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od osób fizycznych i prawnych, ustawy VAT i przepisów ordynacji podatkowej.
•
umiejętności obsługi programów – mile widziana obsługa CDN XL
•
umiejętności analitycznego myślenia
•
samodzielności, odpowiedzialności oraz dużego zaangażowania w pracę
•
umiejętności współpracy w zespole
Kandydatom oferujemy:
•
pracę w młodym, dynamicznym zespole
•
możliwości rozwoju zawodowego oraz satysfakcję płynącą z udziału w sukcesach firmy
•
wysokie wynagrodzenie, adekwatne do wykonywanego zakresu obowiązków.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich dokumentów (CV, listu motywacyjnego) w ciągu 7 dni, z
zaznaczeniem numeru ref. na adres:
„VICTORIA CYMES” Spółka z o.o., ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz; e-mail; jadwiga.malaszko@cymes.
pl; tel. 691 979 055
Prosimy o zamieszczenie podpisanej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest „VICTORIA CYMES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu, ul. Kołobrzeska 43, 78-600
Wałcz. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie
określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i
podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów -prawa organy
publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której
dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania
Administratorowi zmiany danych osobowych.

Powrót do natury

Jeśli nauczymy się wybierać tylko te produkty, których faktycznie
potrzebujemy, to okaże się, że na bezpieczną żywność wydamy
ostatecznie mniej, niż na komercyjne, przetworzone wyroby.

7 kwietnia 1948 roku powstała Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO), której Polska jest aktywnym członkiem. W rocznicę jej powstania obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku, w obliczu tak wielu chorób cywilizacyjnych, tematem przewodnim jest
bezpieczeństwo żywności.
No właśnie, z natury rzeczy człowiek winien jeść żywność zdrową,
smaczną i w odpowiedniej ilości. Jednak często tak nie jest. Tempo
życia wymusiło na nas konsumentach wybieranie pokarmów przetworzonych, których przygotowanie jest łatwe i zabiera mało czasu.
Do tego są bardzo smaczne, kuszą opakowaniem i atrakcyjną ceną.
Ale czy zdrowe i bezpieczne? Niestety nie. Opakowane folią, nafaszerowane chemikaliami, konserwantami, szczepionkami, antybiotykami, spulchniaczami czy hormonami wzrostu powodują w konsekwekcji spustoszenie w naszych organizmach. Działając z ukrycia
w długim okresie nie pozostawiają nam szans na zdrowe i godne dożycie emerytury, a jedynie tuczą i tak już tłuste finansowo koncerny
spożywcze i farmaceutyczne.
Jednak bądźmy sprawiedliwi! To my decydujemy, co ląduje w koszyku i na naszym talerzu, my uczymy nasze dzieci, co mają jeść. Od nas
zależy, czy ulegniemy pokusie reklamy i wygody, czy jednak świadomie powiemy „dość” i zaczniemy od małych zmian w przyzwyczajeniach żywieniowych. To proces, to droga, na którą warto wejść, by
w konsekwecji być świadomym siebie, wartości swojego zdrowia i
zdrowia najbliższych.
Od czego zacząć? Kupujemy ekologiczne produkty. Jeśli to możliwe, sięgajmy po wyroby sygnowane zielonym listkiem z gwiazdkami - mamy wówczas gwarancję, że są one wytworzone pod ścisłą
kontrolą jednostek certyfikujących, często przez rodzimych producentów, bez środków chemicznych, ulepszaczy, GMO, antybiotyków.
Co prawda są droższe, ale zastanówmy się, ile rzeczy wkładamy do
koszyka jedynie ze względu na niską cenę czy ulegając reklamie? Jeśli więc nauczymy się wybierać tylko te produkty, których faktycznie
potrzebujemy, to okaże się, że ostatecznie wydamy mniej!
Cena wyrobów ekologicznych nie bierze się z chciwości producenta.
Wpływa na nią koszt produkcji, który jest tu zdecydowanie wyższy.
Zwróćmy uwagę choć by na fakt, że uprawa odbywa się bez użycia
środków chemicznych, a więc plon jest zdecydowanie mniejszy.
W Wałczu produkty ekologiczne czy wytworzone metodą tradycyjną możemy zakupić w sklepie „Anyżek”, sklepie mięsnym Małgorzaty Ślusarskiej i w sklepie ekologicznym przy targowisku miejskim.
Mamy też lokalnych producentów: Pro Naturę w Chwiramie oraz
Zdrową Farmę w Górnicy, produkującą jaja ekologiczne od kur zielononóżek.
Jeśli nie mamy wyboru i sięgamy po żywność wyprodukowaną metodami konwencjonalnymi, to kupujmy od lokalnych wytwórców. W

okolicach Wałcza znajdziemy kilku producentów owoców i warzyw,
chleba, pieczywa, miodu czy mięsa. Róbmy zakupy w miejscowych
sklepikach lub na rynku, pytajmy, czy było pryskane, z czego jest
chleb, itp. To również sygnał dla producenta, że jesteśmy świadomi,
że może warto użyć trochę innych składników, ulepszyć proces produkcji, bo klient tego szuka...
Czytajmy etykiety. Zanim włożymy do koszyka produkt pięknie
opakowany, w promocyjnej cenie, przeczytajmy czego użyto i jaki
jest skład produktu. Sprawdzajmy datę produkcji i przydatności do
spożycia, kupujmy jak najmniej przetworzone produkty, bo każdy
koleny proces przetwarzenia żywności oddala nas od zdrowego pożywienia.
Starajmy się, w miarę możliwości, gotować własne dania, bo dość, że
znamy ich skład, to możemy je zjeść wspólnie z dziećmi czy rodzicami, co jest dodatkową nieoceniona wartością.
Czytajmy i edukujmy się w miarę możliwości, by w konsekwencji

wiedzieć, co jest dla nas dobre, a co omijać na sklepowej półce.
Temat bezpiecznej żywności jest mi bardzo bliski z kilku powodów.
Przede wszystkim jestem młodą mamą, poza tym wraz z mężem prowadzę ekologiczne gospodarstwo rolne koło Wałcza (zajmujemy się
uprawą prosa na kaszę jaglaną i hodowlą kur ekologicznych), jestem
również zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Producentów
Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”, do którego serdecznie zapraszam.
Bezpieczna żywność to powrót do natury w jej produkcji, począwszy
od poszanowania ziemi na jakiej rośnie, utrzymania zwierząt, jakie
hodujemy, po sposoby przetwarzania. Niestety z powodów prawnych jest w Polsce jeszcze bardzo ograniczona.
Mam jednak nadzieję, że nasza wspólna, coraz to wyższa świadomość życia i bycia spowoduje, że żywność będzie z natury bezpieczna, smaczna i zdrowa, a takie rocznice i święta będą nas skłaniać do
refleksji i zmian w myśleniu.
Czego sobie i Państwu życzę.
Isadora Freyer

HOROSKOP

Baran: Pomimo optymistycznego nastawienia nie uda Ci się załatwić wszystkich
spraw, na których Ci zależało. Światło
dzienne ujrzą nowe okoliczności, które
mogą radykalnie zmienić Twoje poglądy.
Byk: W tym tygodniu lepiej Cię nie denerwować, bo Twój cięty język spowoduje, że
komuś może zrobić się naprawdę przykro. Sytuacja finansowa ulegnie poprawie,
chociaż z nieoczekiwanych powodów.
Bliźnięta: Nie zapomnij podziękować za
pomoc, która wyciągnie Cię z prawdziwych tarapatów w tym tygodniu. To idealny moment na świeży start - zadbaj o swój
komfort i poczucie szczęścia, a wkrótce
sprawy ułożą się po Twojej myśli.
Rak: Będzie Ci sprzyjać fortuna, zwłaszcza w sprawach służbowych i urzędowych.
Rzecz, o którą martwiłeś się od dawna, załatwi się w zasadzie sama, dlatego wykorzystaj ten czas, by skoncentrować się na sobie.
Lew: Przed Tobą mnóstwo towarzyskich
atrakcji, przez które może Ci zabraknąć
czasu na sprawy bardziej przyziemne. Jeśli jednak nie przeszkadzają Ci ubrania na
podłodze i naczynia w zlewie, nie przejmuj się tym szczególnie.
Panna: Poczujesz irytację spowodowaną
faktem, że zbyt wiele cudzych opinii ma
wpływ na to, co robisz ze swoim życiem.
To świetny moment by się uniezależnić i
przestać tłumaczyć sprawy, które są dla
Ciebie oczywiste.
Waga: Otrzymasz mnóstwo dobrych wiadomości i jedno zaproszenie, z którego nie
będziesz chciał zrezygnować. Zadbaj tylko
o porządek w sprawach służbowych, by
upewnić się, że nic Cię nie rozproszy.
Skorpion: Korzystaj! Twój portfel już dawno nie był taki ciężki. Zadbaj o to, by chociaż niewielką sumę przeznaczyć na własne przyjemności. Rodzina bardzo doceni
Twoje towarzystwo i niezwykłe pomysły.
Strzelec: Trudno Ci będzie znaleźć czas na
wszystko, więc upewnij się, że dobrze planujesz, na co poświęcasz swoją energię. W
pracy spadną na Ciebie dodatkowe obowiązki, ale już nie większe wynagrodzenie.
Cierpliwości - i tak się opłaci!
Koziorożec: Dasz się namówić na odrobinę
szaleństwa, dzięki czemu do portfolio ulubionych wspomnień dojdzie kilka nowych.
Będziesz rozmowny i spostrzegawczy, a to
pomaga nawiązywać nowe znajomości.
Wodnik: Przed Tobą kilka zawodowych
wyzwań. Wykorzystaj swoją charyzmę i
intuicję tak, aby zakończyć konflikt. Na
szczęście tym razem możesz liczyć na pomoc znajomych, którym sam kiedyś doradzałeś.
Ryby: Uwierz w swoje zalety i śmiało podejmij nowe wyzwanie, które pojawi się
przed Tobą już wkrótce. Doda Ci to pewności siebie i wolnych środków finansowych. Obie te rzeczy niedługo bardzo się
przydadzą!
Wróżka Anastazja

K ultu g ratka

Wałcz

Spotkanie z grami planszowymi
25 stycznia, godz. 17:00 MOSiR
Diamentowy Jubileusz Ireny Santor
29 stycznia, godz. 18:00-21:00, WCK
Spektakl Tragedie w lumpeksie
31 stycznia, godz. 19:00-21:00, WCK
Wieczór Poezji Miłosnej Szeptytura
5 Lut 2020 17:00 - 19:00, WCK

Kino „Tęcza”

MAYDAY
24-30 stycznia, godz. 17:45, Polska, od 12 lat
Janek, posiadający dwie żony, umiejętnie lawiruje
pomiędzy nimi. Do czasu, gdy pojawią się kłopoty i
powstanie zagrożenie, że cała sprawa się wyda.
Psy 3
24-30 stycznia, godz. 20:00, Polska, od 15 lat
Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową
Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce ponownie spotyka Nowego.

Pięć kroków do samodzielnego, dorosłego życia
Krok pierwszy
Wyciągasz z zamrażarki lody o smaku ciasteczek i wbijasz w nie łyżkę. Są zmrożone tak bardzo, że łupiesz w nie, dopóki w miseczce nie
pojawią się wióry, a potem dochodzisz do wniosku, że może jednak
lepiej prosto z pojemnika. Ale przecież nie zjesz całego pojemnika.
Ostatecznie zastanawiasz się tak długo, że lody dają się nałożyć do miseczki.
Krok drugi
Przeglądasz w myślach wszystkie swoje subskrypcje, a po wybraniu tej jednej odkrywasz, że tam nie ma jednak co oglądać. Nowe seriale wydają się jakieś nieatrakcyjne
i bez sensu. Nerwowo przerzucasz internet w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie,
który serwis streamingowy udostępnia teraz „Seks w wielkim mieście”. Potem próbujesz sobie przypomnieć hasło. Lody rozmroziły się odrobinę za bardzo. Nie zgasiłaś
światła w kuchni.
Krok trzeci
Zawijasz się w koc i uświadamiasz sobie, że teraz nie dosięgniesz lodów. Zabierasz

lody ze stolika, owijasz się jeszcze raz, a na twoich kolanach kładzie się jeden
z dwóch kotów. Teraz nie dosięgasz pilota. Przepraszasz kota, zgarniasz pilota,
owijasz się jeszcze raz, prosisz kota o powrót i wybaczenie, kot nie chce. Trudno.
Krok czwarty
Leci piąty odcinek „Seksu w wielkim mieście”, ale nie zwracałaś uwagi na cztery
poprzednie, więc to w sumie nie szkodzi. Zastanawiasz się czy to taki moment,
że trzeba do kogoś zadzwonić albo napisać, ale ostatecznie machasz ręką. Tracisz
ochotę na rozciapane lody. Wino jest za daleko, żeby opłacało się po nie wstawać.
Krok piąty
Zasypiasz na kanapie owinięta kocem, kiedy w dużym pokoju dalej pali się
światło. Ten milszy z twoich kotów przytula się do ciebie i zwija w kłębek, a ten
bardziej zaradny wylizuje resztki lodów z miseczki. Wiesz, że będziesz żyć, kiedy
masz siłę podnieść się z kanapy i zgasić światło, a potem przenieść się do łóżka.
Skoro aż tyle możesz zrobić sama, to wszystko możesz zrobić sama.
Natalia Chruścicka

Meldunkowy zawrót głowy
Racjonalny ustawodawca latem wprowadził dużą
reformę procedury cywilnej, której znacząca
część weszła w życie 7 listopada ubiegłego roku.
Od tego momentu, chcący pozwać do sądu np.
dłużnika musi liczyć się trudnościami w doręczeniu pism sądowych. Wystąpi to w przypadku podania adresu
pozwanego, pod którym ten nie mieszka lub nie odbiera korespondencji. W takim przypadku powód będzie zmuszony poszukiwać pozwanego za pomocą komornika i podjąć ponowną próbę doręczenia. Oczywiście opłacając komornika. Dopiero, gdy ta
próba doręczenia się nie powiedzie będzie musiał, by dochodzić
swojego roszczenia, wystąpić o ustanowienie kuratora dla osoby
nieznanej z miejsca pobytu, by móc skutecznie zainicjować proces. Może to potrwać kilka tygodni, jak nie miesięcy.
Ta procedura ma chronić pozwanych przed dotychczasową formą doręczeń orzeczeń sądowych poprzez dwukrotną awizację
przez listonosza przesyłki. Może też niestety w wielu przypadkach utrudnić proces powodowi, zwłaszcza gdy nie ma on środków na poszukiwanie pozwanego i wynajmowanie np. detektywów. A to na nim ciąży przecież obowiązek wskazania adresu w
zafundowanej nam epoce RODO.
Wszystko jasne, więc skąd tytuł felietonu?
Otóż w lutym bieżącego roku ustawodawca wprowadził nowe
zasady doręczania przesyłek sądowych dla postępowania elektronicznego. Tego postępowania, które było zmorą pozwanych,
w którym to postępowaniu handlarze wierzytelnościami wykorzystywali np. nieaktualne adresy i doprowadzali do uprawomocniania się nakazów zapłaty właśnie w systemie podwójnej
awizacji.
W tymże właśnie postępowaniu elektronicznym, które ma być

szybkie, a co do zasady jest wykorzystywane przez dostawców
usług masowych takich jak firmy telekomunikacyjne, dostawcy
gazu czy energii elektrycznej ma być tak, jak było wcześniej. Z
tą jednakże zmianą, że doręczenie orzeczenia sądowego będzie
skuteczne, gdy adres będzie się zgadzał z adresem zameldowania. Od wielu lat było głośno o projektowanym zniesieniu
obowiązku meldunkowego, z którym zadziało się podobnie jak
z abonamentem telewizyjnym. Podobno trzeba płacić, a płaci
mało kto. Obowiązek meldunkowy owszem jest, ale zniesiono
sankcje za jego nieprzestrzeganie, toteż wielu rodaków lekce sobie waży tę powinność i do wielu lat mieszka sobie pod
innym adresem niż adres zameldowania, a wręcz nie ma meldunku. Teraz mogą znaleźć się w doręczeniowej pułapce. Jeżeli,
bowiem powód w postępowaniu elektronicznym wskaże adres,
który znajduje się w systemie PESEL, to sąd uzna doręczenia za
skuteczne i orzeczenie się uprawomocni, a tym samym będzie
podstawą do egzekucji. Czyli stare po nowemu. Pytanie, czym
się różni masowy wierzyciel korzystający z procedury elektronicznej od wierzyciela, który dochodzi zapłaty np. za wynajęcie
mieszkania czy sprzedaż samochodu? Dlaczego jeden ma łatwiej a drugi trudniej? Czym takie zróżnicowanie jest podyktowane? Ową masowością wierzytelności i ułatwieniami dla jednych, a utrudnieniami dla drugich?
Wniosek płynie z tego jeden: według racjonalnego ustawodawcy więksi mają łatwiej. Wszystkim zaś radzę sprawdzić swoje zameldowanie, bo pozwanym w systemie elektronicznym może
być każdy z nas. Pozostali wierzyciele zanim coś komu sprzedadzą, czy coś dla kogoś wykonają, muszą ustalić dane adresowe
kontrahenta lub brać kaucję złocie.
Adwokat Cezary Skrzypczak

Ogłoszenia drobne
Usługi: szpachlowanie, gipsowanie, malowanie
887 267 659 (31 I)
Pokoje do wynajęcia tel. 695 249 307 (24 I)
Sprzedam działkę o powierzchni 0,9745 ha Kłębowiec tel. 732 638 210 (31 I)
40 miejsc pracy w zespole biura rachunkowego
połączonego z obowiązkami asystenta mobilnego. Około 70 % czasu zadania terenowe.
Ankieter. Zadania do wyboru uwzględnienie
możliwości psychofizycznych. Kontakt: E-mail:
anetadobrzewin@gmail.com wymagane CV +
list motywacyjny (24 I)

ORTOPEDA
www.sulinski.pl
CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...
tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1
tel. 67

349 46 44
505 345 558

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

Na Końcu Języka

Gabinet Logopedyczny

mgr Małgorzata Białosz

tel. 668

212 359

Taxi 90

Wi-Fi

607 389 685

e-mail: latkowskiwojtek@wp.pl
• Przewóz krajowy i zagraniczny 8 osób
• Transport towarów
• Samochód dostawczy do 1,5 t

Ceny
umowne!

Wałcz

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

TANIE PRANIE,

SPRZĄTANIE TAPICERKI
samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50
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pośrednictwo, zarządzanie, wycena,
kredyty, ubezpieczenia

Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477
www.furman24.pl
nieruchomosci@r-man.pl
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konywane były przez pracowników ZWiK, za co im bardzo serdecznie dziękuję.

Które z bieżących zadań są priorytetowe?
Musimy na pewno kontynuować prace na ul. Półwiejskiej i widełkach. W przyszłym roku chcemy wykonać spinkę wodociągową
pomiędzy os. Raduń i ulicą Podleśną. Dzięki temu uporządkujemy
wreszcie sieć na terenie starej fabryki zabawek, a także zwiększymy
niezawodność dostaw wody w tamtym rejonie.

Wokół remontu

Wyszło taniej?
Myślę, że zaoszczędziliśmy blisko 150 tysięcy złotych.
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Ale z innymi fachowcami wcale nie jest co do ter- kawą, herbatą i napojami chłodzącymi w dowol-

Dziękuję za rozmowę.

nych ilościach, a po skończeniu roboty zapraszany bywał na suto zakrapiane przyjęcie z udziałem
sąsiadów, po którym wychodził w stanie silnego
upojenia. Gratów oczywiście nie zabierał, no bo
jak w tym stanie, a potem potrafiły one komplikować poruszanie się po mieszkaniu przez domowników przez długie tygodnie, a bywało, że nawet
miesiące.
Ja, chociażem starszej daty, panów fachowców
zanadto nie rozpieszczam. Kiedy są, to wystawiam im na wierzch pojemniki z kawą i herbatą
oraz cukiernicę i kubki, wskazuję czajnik, po czym
znikam z mieszkania, żeby pył nie dewastował mi
płuc, a hałas uszu, a przede wszystkim żeby spróbować zarobić na pokrycie kosztów remontu. Ale
na przykład moja przyszła swacha, znacznie przecież ode mnie młodsza, hołduje PRL-owskim tradycjom. Nie potrafi sobie wyobrazić, żeby mając
w domu fachowców i podając obiad dla rodziny
nie zaprosić do stołu mistrzów sztuki budowlanej.

A ponieważ gotuje wybornie - trudno się dziwić,
że remonty potrafią się u niej ciągnąć w nieskończoność, co moją przyszłą swachę i pozostałych
domowników z czasem zaczyna coraz bardziej irytować. Ale trudno też dziwić się fachowcom - na
ich miejscu przy takiej kuchni (już nawet nie ma co
wspominać, że darmowej) też bym sobie rękawów
nie wyrywał...
I tak to jest z tymi fachowcami.
***
Nie da się ukryć, że najszczęśliwszy moment remontu przychodzi, kiedy po dokonaniu ostatecznych rozliczeń zamykają za sobą drzwi po raz
ostatni. Po wybuchu radości wywołanej tak przyziemnymi sprawami jak płynąca z nowego kranu
woda, błyszczący LED-owymi żarówkami żyrandol
czy połatane i wybielone ściany, inwestorowi przychodzi do głowy pytanie: kto to teraz posprząta,
i dlaczego akurat ja!? A jedyna prawidłowa odpowiedź brzmi: bo samo się przecież nie zrobi... WL

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O.

78-600 Wałcz, ul. Plac Polski 1
tel. 67 258 24 78, tel/fax 67 258 24 79,
email: zwik@zwikwalcz.pl
www.zwikwalcz.pl
tel. alarmowy: 994
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W STAREJ WINIARNI W WAŁCZU
DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ

Łączna powierzchnia 400 m kw. Możliwość wydzielenia części: tunelu (74,17 m kw), piwnicy o wysokości 4,2 m ze stropem Kleina (79,42 m kw), piwnicy narożnej z wyjściem na taras, z dobudowanym
zapleczem sanitarnym (65 m kw) - na zdjęciu, oraz
największej z klimatycznymi łukami. Do każdej części jest dogodne, niezależne wejście z ulicy. Wszystkie media na miejscu.

Więcej informacji
na telefon:
604 513 197

