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Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur o sytuacji w swoich firmach

Nie taki kryzys straszny
Zapytaliśmy kilku
właścicieli
przedsiębiorstw
z naszego regionu,
czy światowy
kryzys odbija się
na ich firmach. Jak
się okazuje, nie
jest on taki
straszny, na jaki
wygląda.
Przynajmniej na
razie.
Katarzyna Fałtynowicz
Władysław Katarzyński
gospodarka@gazetaolsztynska.pl

Zdzisław Binerowski, prezes
spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa w Olsztynie uważa, że
zbyt dużo mówimy o kryzysie
i przez to go pogłębiamy. —
Słyszę, jak ludzie mówią do
siebie: „Będzie kryzys". A potem oszczędzają pieniądze,
trzymają je w szufladzie
i przez to nie napędzają rynku. Mnie kryzys nie dotknął.
Nie obawiam się go i nadal
przyjmuję ludzi do pracy.

Raz lepiej,
raz gorzej
— Swoje wyroby, urządzeniatechniczne oraz technologie dla potrzeb przetwórstwa mleczarskiego sprzedajemy do kilkunastu krajów
świata, w tym do Europy
Wschodniej. — mówi Janusz
Skowroński, prezes firmy Tewes-Bis z Barczewa. — I właśnie tutaj, na Ukrainie, kryzys
daje o sobie najbardziej znać.
Niski kurs hrywny spowodował, że jeden z tamtejszych
odbiorców, który podpisał
z nami umowę na kupno linii
technologicznej do produkcji
twarogu homogenizowanego, wartej 80 tysięcy euro,
zawiesił jej wykonanie na czas
REKLAMA

Konkurs na najlepszy produkt
i usługę Warmii i Mazur
Ruszyła piąta edycja konkursu „Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur". To
przedsięwzięcie, które promuje lokalne produkty
i usługi. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają tytuł, mogą liczyć na większe zainteresowanie klientów. Zwycięstwo
w konkursie to potwierdzenie nie tylko dobrej jakości,
ale także promocja regionalnych wyrobów czy usług.
Przedsiębiorstwa, organizacje publiczne oraz inne podmioty działające minimum
trzy lata w województwie
warmińsko-mazurskim,
mogą zgłaszać produkty
i usługi, które wezmą udział
w konkursie. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 15
maja. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Formularze zgłoszeniowe

i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce „jakość
i znaki regionalne". Więcej
informacji: w Urzędzie Marszałkowskim pod nr. tel 089
521-98-50.
Przypomnimy, że tak jak
w latach poprzednich w „Gazecie Olsztyńskiej" i „Dzienniku Elbląskim" będziemy
publikować kupony, tak, by
czytelnicy mogli głosować na
wybrane produkty i usługi.
Jury potraktuje ich opinie
jako głos doradczy.
Organizatorami konkursu
są: samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego,
„Gazeta Olsztyńska", Polskie
Radio Olsztyn. Konkurs jest
elementem warmińsko-mazurskiego programu promocji jakości. kf

Kategorie produktów i usług w konkursie:
Janusz Skowroński, prezes firmy Tewes-Bis z Barczewa: — Będziemy musieli zacisnąć pasa
i przeczekać Fot. Paweł Kicowski
nieokreślony. Może sprzedamy to urządzenie gdzie indziej.
Janusz Skowroński, który
zamierzał zainwestować
w uruchomienie produkcji
w nowej hali, obecnie musiał
te plany odłożyć. Nie zamierza zwalniać nikogo z ponad
stuosobowej załogi, z których
wiele osób zaczynało wraz
z nim budować potęgę firmy.
— Będziemy musieli jednak zacisnąć pasa i przeczekać
— mówi. — Gospodarka
światowa jest jak sinusoida.
Po słabszym musi przyjść dobry okres. Ile potrwa kryzys?
Może dwa lata, może więcej.

Przyjmuję nowych
pracowników
Waldemar Klocek, prezes
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie jest dobrej myśli, bo jak mówi, jego,
jako przedsiębiorcy, kryzys
nie dotknął: — Nie obawiam
się sytuacji, która dzieje się na
rynku. Być może, jeśli byłby
zupełny krach wszystkiego,
zacząłbym się bać. Staram

się brać więcej zleceń niż dotychczas. Co więcej, ten rok
zapowiada się w mojej firmie lepszy od ubiegłego. Rząd
robi cięcia, ale nie dotyczy to
inwestycji, które są nawet
zwiększane. To mnie cieszy, bo
moje działania zależą od inwestycji. Poza tym korzystałem ze środków unijnych, co
zobowiązuje mnie do tego,
że nie mogę sobie pozwolić na
zwolnienia pracowników.
Wręcz przeciwnie — przyjmuję nowych ludzi do pracy.
Zauważyłem, że jest ich coraz
więcej. To cieszy mnie jako
przedsiębiorcę, ale jako obywatela smuci, bo zobaczyłem,
jak wielu młodych ludzi nie
ma pracy.

Francuzi szukają
oszczędności
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Renbud"
z Olsztyna zajmuje się między
innymi montażem hal produkcyjnych we Francji. Jest
podwykonawcą dużych firm
francuskich.
— Kryzys skutkuje tym, że
mają one mniej zleceń —

mówi Alfred Prusik, prezes
„Renbudu". — Zaczynają więc
szukać oszczędności, rezygnując z podwykonawców. Musimy jakoś zareagować.
Szef „Renbudu" szuka recepty na kryzys, przekształcając swoją firmę we Francji
w wykonawcę generalnego,
a jednocześnie szukając podwykonawców w Polsce. Nasze
firmy, z którymi zamierza
podpisać umowy, w stosunku
do francuskich są konkurencyjne, mniej kosztują między
innymi materiały i robocizna.
— Na razie takiego prawdziwego kryzysu nie widać
— uspokaja Wiesław Łubiński, kanclerz olsztyńskiej loży
BCC: — Odczuwa się go natomiast wśród pracowników:
są nerwowi, mają wiele obaw
związanych z pracą. Najważniejsze, to podejść spokojnie
do sytuacji. Nikt tak naprawdę nie wie, jak potoczy
się on dalej, co będzie i jak będzie. Kryzys jest nieprzewidywalny. Trzeba dążyć do szukania rozwiązań. BCC przygotowuje już pakiet antykryzysowy.

• produkt żywnościowy
• produkt żywnościowy o charakterze przemysłowym
• produkt przemysłowy
• produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza
• usługa turystyczna (w tym hotele, agroturystyka i inne)
• usługa gastronomiczna
• usługa medyczna — przychodnie lekarskie
• usługa medyczna — szpitale
• usługi inne

Kupując pomagamy gospodarce
Robiąc zakupy każdy z nas
może pomóc gospodarce w
przezwyciężeniu kryzysu. Na
przeszkodzie stoi jednak niepewna sytuacja polskich rodzin. Główny ekonomista BZ
WBK Maciej Reluga przyznaje, że zwiększenie popytu byłoby korzystne dla gospodarki,
jednak podkreśla, że obecnie
REKLAMA

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Wojciech
Niepsuj ogłasza, że dnia: 2 kwietnia 2009 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu
Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 3 w sali
nr 4, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
należącej do: Robert Maksymiuk i Beata Anna Maksymiuk
stanowiącej: działkę nr 13/7 o powierzchni 496 m2,
położonej: 11-220 Górowo Ił., Wągródka dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW 16538.
Suma oszacowania wynosi 3 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 2 400,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 320,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr. tel. (089) 762 65 67
47309otba-P -D

licytacja

trudno przekonać społeczeństwo do wydawania większych
kwot pieniędzy. Z kolei analityk
„Xelion-doradcy finansowi"
Łukasz Bugaj zauważa, że
ewentualne plany pomocy w
czasie kryzysu powinny być
adresowane do osób najuboższych, które otrzymane pieniądze wydadzą najszybciej. IAR

----------------------------------------------

komunikat

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy
przy ul. Armii Krajowej 3 są wywieszone wykazy nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębach:
- Lepaki, działka nr 51
- Nowa Wieś Ełcka, cz. działki nr 18/1
- Konieczki cz.działki nr 92/8
- Oracze - działka nr 90
Wykazy wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 25 lutego 2009 roku do 18
marca 2009 roku celem podania do publicznej wiadomości.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski (tel. (0-87) 610-90-40) ogłasza,
że dnia:

17 marca 2009 r. o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku, mającego siedzibę przy ul. Małeckich 3, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej
70,70 m2, ustanowionego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 54 przy ul. Wojska Polskiego
w Ełku, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku.
Prawo do lokalu nie posiada założonej księgi wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 186 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 900,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu,
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ełku
78 1020 4724 0000 3002 0007 4336
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr. tel. (087) 610 90 40.
47309otba-m -A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Wojciech Niepsuj
ogłasza, że dnia: 2 kwietnia 2009 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Bartoszycach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 3 w sali nr 4, odbędzie
się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do: Andrzej Wojtaszek
stanowiącej: działkę nr 38 o powierzchni 1 133 m2 zabudowaną budnkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
położonej: 11-200 Bartoszyce, Tolko 12/1, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW 12221.
Suma oszacowania wynosi 51 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 38 550,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 140,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr. tel. (089) 762 65 67
47309otba-O -D

