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Szanowni Państwo, 

Z dumą prezentujemy część naszego dotychczasowego dorobku autorskich tekstów dla biznesu 

wielu branż. Spójrz, na jakie tematy dotąd pisaliśmy i czym między innymi możemy się 

pochwalić: 

 Turystyka 

 Medycyna 

 Architektura 

 Usługi specjalistyczne 

 Edukacja 

 Rozwój osobisty 

 Techniki motywacyjne 

 Szkolenia z zakresu sprzedaży 

Wszystkie nasze teksty są unikatowe, co oznacza, że nie kopiujemy, nie podkradamy i nie 

podpisujemy się pod pracą kogoś innego. U nas masz pewność, że tekst napisany dla Ciebie, 

nie będzie odsprzedany komuś innemu.  

Teksty markowane firmą Napiszęto są tworzone kompleksowo, dlatego przed przystąpieniem 

do pracy chcemy dokładnie poznać Państwa oczekiwania, branżę, w której działacie, 

odbiorców treści oraz główny cel, jaki mają spełnić teksty. W trakcie pracy pozostajemy  

w ciągłym kontakcie i informujemy o postępach, pilnujemy ustalonych terminów oraz 

gwarantujemy bezbłędność naszych tekstów. Po otrzymaniu gotowego materiału, macie 

Państwo możliwość zasugerowania zmian i naniesienia poprawek, których dokonamy 

bezpłatnie, aby tekst był najwyższej jakości i spełniał Państwa oczekiwania.  
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Informacje o Ciechocinku 

Drewniany pawilon w stylu szwajcarskim, zakopiańska muszla koncertowa, ogród 

utrzymany w stylistyce angielskiej czy cerkiew polowa na wzór 

budownictwa rosyjskiego – to tylko niektóre zabytki jednego  

z najstarszych polskich uzdrowisk. Ciechocinek zachęca do 

odwiedzin czystym klimatem, wyjątkowymi źródłami oraz bogactwem kwiatowych dywanów. 

Miasto położone jest na Kujawach, na lewym brzegu Wisły, w Kotlinie Toruńskiej. Dobrą 

komunikację z miastem zapewnia bliska odległość od autostrady A1. Ciechocinek znajduje się 

pomiędzy Toruniem (26 km) a Włocławkiem (37 km), 240 km od Warszawy. 

Wakacje w mieście kwiatów 

Trzy tężnie w kształcie podkowy z XIX wieku to symbol Ciechocinka i zabytek na skalę 

europejską. Te drewniane budynki są największymi tego typu na Starym Kontynencie. 

Głównym bogactwem miejscowości są wody lecznicze ze źródeł solankowych, a także zieleń 

miejska w postaci wielu parków i kwietników, w tym słynnego Parku Zdrojowego w stylu 

angielskim, którego projektantem był Hipolit Cybulski. W parku znajdziemy zabytkową 

budowlę Pijalni Wód Mineralnych, muszlę koncertową z XIX wieku mieszczącą się w centrum 

parku czy jeden z symboli Ciechocinka - fontannę Jasia i Małgosi. Miłośników przyrody 

zainteresuje także ciąg spacerowy Zygmunta Hellwiga, zlokalizowany wzdłuż ulicy 

Nieszawskiej, obsadzony kwiatowymi kobiercami i fontanną świecącą w różnych kolorach,  

a także zegarem kwiatowym wskazującym aktualnym czas. Liczne zabytki, takie jak cerkiew 

polowa św. Michała Archanioła, kościół Świętych Piotra i Pawła czy hotel szachulcowy Karola 

Müllera dopełnią całości miejskich atrakcji. W Ciechocinku cyklicznie odbywają się także 

liczne imprezy, m.in. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki i Kultury Romów, Wielka Gala Tenorów, Festiwal Operowo-Operetkowy 

czy Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”. 

            TURYSTYKA 

Opis miasta 
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Nałęczów – Lubelskie miasto dla serca 

Od wieków znane jako miasto leczące serca. Bywali tu Bolesław Prus, Stefan Żeromski  

i Henryk Sienkiewicz. Nałęczów położony na Wyżynie Lubelskiej to XIX-wieczne 

uzdrowisko, które posiada 5 sanatoriów, w tym jedno specjalizujące 

się w leczeniu chorób kardiologicznych. Panujący tu łagodny 

mikroklimat sprzyja naturalnemu obniżeniu ciśnienia krwi oraz 

wspomaga leczenie sercowych dolegliwości. Dobroczynne dla zdrowia są także tutejsze wody 

mineralne: Nałęczowianka i Cisowianka. Nałęczów - doskonale zlokalizowany tuż obok 

Kazimierza Dolnego (23 km), Puław (30 km) i Lublina (30 km) - to duży ośrodek 

wypoczynkowy w regionie. Oprócz turystyki wiodącą rolę w gospodarce miasta odgrywa 

rolnictwo, sadownictwo oraz leśnictwo. Przez Nałęczów przebiegają drogi wojewódzkie nr 830 

i 826. W odległości 4 km od miasta znajduje się stacja kolejowa Drzewce-Kolonia. 

Nałęczów – letni salon wypoczynku dla artystów 

Na przełomie XIX i XX w. Nałęczów stał się „modnym miastem”, szczególnie w kręgach 

artystów, którzy zjeżdżali tu z całego kraju, dlatego też nazywano go kolonią literacką oraz 

letnim salonem Kraju Nadwiślańskiego. Oprócz wymienionych wcześniej nazwisk w mieście 

gościli również: Zofia Nałkowska, Stanisław Przybyszewski czy Stanisław Witkiewicz.  

Po literatach zostały do dziś liczne pamiątki i zabytki, takie jak Muzeum B. Prusa czy Muzeum 

S. Żeromskiego, a także willa Oktawia, należąca do żony Żeromskiego. Urok i nastrój kurortu 

zachował się tu do dziś. W centralnym punkcie Nałęczowa leży Park Zdrojowy z szeregiem 

alejek kasztanowych, sosnowych czy dębowych, palmiarnią i stawem. Na jego terenie znajduje 

się barokowy Pałac Małachowskich z 1772 r., gdzie obok kawiarni mieści się Muzeum B. 

Prusa. Pamiątki po pisarzu zgromadzono w dwóch pokojach, gdzie Prus zwykle nocował. 

Zabytkowym budynkiem sanatoryjnym są Stare Łazienki położone nad stawem. Bryła 

Łazienek to stylowy pałac z licznymi kolumnami, balkonami i tarasami. Przy alei Lipowej oraz 

w jej pobliżu można również znaleźć wille w stylistyce szwajcarskiej, włoskiej  

czy zakopiańskiej. Nieco dalej od centrum – przy ul. Żeromskiego – mieści się „Chata” - 

dawniej pracownia, a obecnie Muzeum S. Żeromskiego. Pobyt w Nałęczowie to także dobra 

okazja na piesze i rowerowe wycieczki licznymi trasami turystycznymi.  

Opis miasta 
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Informacje o Międzybrodziu Żywieckim 

Turystyczna miejscowość położona nad Jeziorem Międzybrodzkim w pobliżu Góry Żar  

w Beskidzie Małym. Jeden z głównych ośrodków szkolenia 

szybowcowego. Historycznie miejscowość leżąca na szlaku 

handlowym Orawy i Węgier, na którym kupcy musieli dwukrotnie 

brodzić na rzece Sole, aby przez niego przejść –  dało to nazwę Międzybrodziu. Miasto znajduje 

się przy trasie wojewódzkiej nr 946. Międzybrodzie Żywieckie leży w pobliżu Międzybrodzia 

Bialskiego (5 km), Żywca (13 km), Bielska-Białej (20 km) i 85 km od Krakowa. 

Nad jeziorem wśród gór – urlop w polskiej Szwajcarii 

Jedną z głównych atrakcji miejscowości jest Jezioro Międzybrodzkie w pobliżu Góry Żar, 

które powstało jako zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Sole, obecnie spełnia rolę 

rekreacyjną. Nad brzegami jeziora znajdują się piaszczyste, trawiaste oraz kamieniste plaże. 

Rozbudowana infrastruktura jeziora oferuje turystom wypożyczalnie sprzętu wodnego, place 

zabaw dla dzieci, a także gastronomię. Na szczycie góry Żar (761 m n.p.m.) w latach 1934-

1936 zostało wybudowane lotnisko, które obecnie wykorzystywane jest przez szkołę 

szybowcową. Na terenie szczytu znajduje się też zbiornik wodny Elektrowni Szczytowo-

Pompowej Porąbka-Żar, która również udostępniona jest do zwiedzania. Dojazd na górę 

możliwy jest dzięki kolei terenowej zbudowanej na wzór działającej na Gubałówce. Ośrodek 

narciarski funkcjonujący w okresie zimowym oferuje szeroką infrastrukturę dla narciarzy  

i snowboardzistów. W Międzybrodziu Żywieckim zlokalizowana jest również Górska Szkoła 

Szybowcowa. Proponuje ona loty widokowe nad najbliższą okolicą. W czerwcu odbywają się 

tu Paralotniowe Mistrzostwa Polski, a na przełomie lipca i sierpnia Ogólnopolskie Zawody  

w Akrobacji Szybowcowej o Puchar Żar. 

 

Opis miasta 
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Ośrodek Wypoczynkowy Niagara to jeden z najpiękniejszych ośrodków w Międzybrodziu 

Żywieckim. Położenie obiektu tuż nad Jeziorem Międzybrodzkim oraz w niewielkiej odległości 

od Góry Żar, niewątpliwie wpływa na jego atrakcyjność. Dogodny dojazd do miasta oraz do 

ośrodka wypoczynkowego możliwy jest dzięki drodze 

wojewódzkiej nr 948, która łączy Międzybrodzie  

z Oświęcimiem (35 km) oraz drodze krajowej nr 52 

prowadzącej do Krakowa (85 km). 

Ośrodek Wypoczynkowy Niagara oferuje swoim gościom możliwość skorzystania z części 

hotelowej oraz części turystycznej. W części hotelowej znajduje się 105 miejsc noclegowych, 

na które składają pokoje 2-osobowe, pokoje 4-osobowe dla rodzin, a także apartamenty.  

Na życzenie gości również możliwość dostawek. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV oraz 

dostęp do Internetu. Ceny obejmują nocleg wraz ze śniadaniem i uzależnione są od trwającego 

sezonu oraz długości pobytu. 

Część turystyczna to noclegi o niższym standardzie, w której goście mają do dyspozycji 

pokoje 2 oraz 3-osobowe. Każdy pokój posiada prywatne WC wraz z umywalką, natomiast 

prysznic znajduje się w części wspólnej (na korytarzu). 

Niezależnie od wyboru standardu noclegowego, istnieje również możliwość wykupienia 

pełnego wyżywienia – śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu szwedzkiego. 

Ośrodek Wypoczynkowy Niagara to nie tylko baza noclegowa, ale również bogata oferta 

sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa. Wszyscy zainteresowani goście mają możliwość 

skorzystania z mini SPA z propozycją odnowy biologicznej, masażu całego ciała, czy relaksu 

w saunie parowej. Na terenie Niagary znajduje się również sala szkoleniowa mogąca pomieścić 

do 200 osób, a także stoły do bilarda czy kawiarnia z klimatycznym kominkiem. 

Opis obiektu noclegowego 

          Teksty marketingowe 
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Ośrodek słynie z organizowania wypoczynku indywidualnego oraz zorganizowanego.  

W jego ofercie można znaleźć obozy sportowe dla młodzieży oraz dorosłych, zielone szkoły 

dla dzieci, imprezy firmowe czy wypoczynek dla seniorów. 

Międzybrodzie Żywieckie to masa atrakcji dla każdego niezależnie od wieku. Szczyt Żar 

(761 m) to jeden z najlepszych w okolicy punktów widokowych, z którego można podziwiać 

panoramę Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego. Góra Żar słynie 

również z bogatej tradycji paralotniarstwa, gdzie od 1936 roku funkcjonuje tam ośrodek 

szkolenia szybowcowego.   
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Gospoda Pod Lasem zaprasza wszystkich gości do skorzystania z oferty noclegowej oraz 

restauracyjnej. Gospoda znajduje się w cichej i spokojnej okolicy w miejscowości Wolbrom, 

oddalonej od Olkusza o 10 km. Aby dostać się z Olkusza 

do Wolbromia, trzeba kierować się na północ do 

miejscowości Rabsztyn, a następnie drogą wojewódzką nr 

783 prowadzącą bezpośrednio do gospody. 

W naszej ofercie znajdą coś dla siebie nawet najbardziej wymagający goście. W gospodzie 

posiadamy 20 miejsc noclegowych, na które składają się pokoje dla osób pojedynczych, par, 

rodzin (2+1) oraz grup 6-osobowych. Dysponujemy również apartamentami z łazienkami. 

Wszystkie pokoje wyposażone są w TV. Kolorystyka bazy noclegowej utrzymana jest  

w ciepłych i słonecznych barwach. 

Gospoda Pod Lasem to nie tylko komfortowe miejsce noclegowe, ale również smaczne  

i zdrowe posiłki serwowane codziennie w godzinach 11-23. Naszym gościom oferujemy 

możliwość wykupienia pełnego wyżywienia. Wystrój gospody utrzymany jest w naturalnej 

kolorystyce, a całość dopełniona dodatkami z drewna. Zapraszamy również do skorzystania  

z naszej oferty organizowania wszelkich imprez okolicznościowych, wesel, chrzcin, komunii, 

a także innych spotkań towarzyskich. Nasza sala przystosowana jest również do spotkań 

służbowych oraz szkoleń i publikacji materiałów. 

Wolbrom to jedno z atrakcyjniejszych miast Małopolski pod kątem historycznym oraz 

geograficznym. W 1943 r. dokonano tu masowego rozstrzelania mieszkańców wyłapanych 

przez wojska niemieckie. To okrutne wydarzenie obecnie symbolizuje pamiątkowa płyta 

zlokalizowana na miejscu mordu oraz mogiła znajdująca się na miejskim cmentarzu. Na terenie 

miasta znajdują się dwa zalewy wodne – Zalew Nerka oraz Zalew Wolbromski, które są 

atrakcyjnymi terenami dla wędkarzy. Mimo zakazu kąpieli, to niezwykle malownicze miejsce 

przyciąga wielu miłośników sportów wodnych – w sezonie letnim funkcjonuje tutaj 

wypożyczalnia sprzętu wodnego, m.in. rowerki oraz łódki.  

 

 

 

Opis obiektu noclegowego 

http://napiszeto.pl/
mailto:info@napiszeto.pl


Napiszę to dla Ciebie z przyjemnością! 
Copywriting | Teksty na zlecenie | Korekta&Redakcja 

 

Napisz do nas: info@napiszeto.pl 
 

 

 

 

 

Wszystko o USG 4D 

Badanie ultrasonograficzne jest najlepszym, najnowocześniejszym i jednocześnie 

bezinwazyjnym sposobem badania płodu i macicy dla kobiet w ciąży. Dzięki postępowi  

w medycynie, badania USG w ciąży są łatwo dostępne i stanowią 

jeden z trzonów diagnostyki dla kobiet w ciąży. Badania te 

wykorzystują fale ultradźwiękowe, które docierają do narządów wewnętrznych. One z 

kolei odbijają bądź pochłaniają w różny sposób ultradźwięki, a specjalna aparatura, którą 

obsługuje lekarz, pozwala przekonwertować te odbicia na obraz. Dzięki temu podczas badania 

na podglądzie monitora można obejrzeć widok płodu i wnętrza brzucha „na żywo”. Za pomocą 

obrazu, lekarz jest w stanie ocenić rozwój płodowy dziecka, jego prawidłowość, wielkość i 

kształt oraz wskazać ewentualne nieprawidłowości. Często dla osób badanych to, co wyświetla 

się na monitorze, wydaje się mieszaniną białych i czarnych plam. Dlatego prawdziwą rewolucją 

dla rodziców (i lekarzy) stały się aparaty, umożliwiające przeprowadzenie badania w 3D i 4D. 

Różnice między USG 3D a USG 4D 

Przede wszystkim technika obrazu w USG 3D pozwala na odzwierciedlenie obrazu 

trójwymiarowego płodu oraz wnętrza macicy. Często dzięki takiemu obrazowi można obejrzeć 

powierzchnię zewnętrzną dziecka, który już wygląda nie jak mieszanka plam, tylko nabiera 

kształtów właściwych istocie ludzkiej. Rodzice na ekranie widzą swoje dziecko wyraźnie, 

mogą nawet dostrzec wygląd twarzy potomka. Z takiego badania otrzymują nagrany na płycie 

bądź wydrukowany obraz, który stanie się wspaniałą pamiątką na długie lata. Przy takich 

wrażeniach z kontaktu z techniką 3D, zetknięcie się rodziców z USG 4D wydaje się rewolucją. 

Obraz w 3D jest obrazem trójwymiarowym, ale statycznym. W najnowocześniejszej 

technologii USG 4D, rodzice mogą nie tylko dostrzec szczegóły anatomiczne swojego dziecka, 

ale jeszcze zobaczą jego ruch i wszelkie zmiany położenia ciała. Wydaje się wówczas, jakby 

została włożona do środka brzucha kamera, która nagrywa na bieżąco obraz. Rodzice oglądają 

relację prosto z wnętrza brzucha, która jest kręcona z bardzo bliska. Często jest to dla świeżo 

MEDYCYNA 

Tekst SEO 
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upieczonych rodziców wydarzenie bezprecedensowe, które pozwala odczuć fakt, że dziecko 

nie jest wyłącznie bliżej nieokreślonym bytem, tylko pełnoprawnym cudem życia, które zostało 

powołane przez nich samych i jest realnym owocem ich bliskości. Uważa się, że kontakt 

rodziców z technologią USG 4D pozwala na wzmocnienie ich przyszłej więzi z potomkiem 

jeszcze przed jego narodzinami – właśnie dzięki pierwszemu, niemalże namacalnemu 

kontaktowi z dzieckiem. Już pierwsza wizyta u ginekologa obejmuje badanie USG młodej 

mamy, która może od samego początku swojej ciąży obserwować rozwój płodu i wiedzieć 

wszystko o ciąży. […] 
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Jakie badania w ciąży należy przeprowadzić? 

Rodzaje badań i ich częstotliwość dla kobiet w ciąży są zależne od trymestrów.  

W każdym etapie tego stanu młoda mama i jej dziecko jest 

poddawane różnym sposobom diagnostyki prenatalnej. Poniżej 

przedstawione zostały najważniejsze informacje na temat badań w 

zależności o trymestru, w którym znajduje się ciąża. 

Badania w pierwszym trymestrze 

Najczęściej pierwszym badaniem jest samodzielny test ciążowy, który jednak nie daje 

stuprocentowej pewności wyniku. Nawet jeśli jest wykonany prawidłowo i zgodnie  

z instrukcją, to należy go jeszcze potwierdzić badaniem podczas pierwszej wizyty u ginekologa. 

W tym okresie jest już zlecane jedno z wielu badań USG w ciąży (w ramach NFZ przysługują 

bezpłatnie cztery badania USG w czasie ciąży), na którym widać zarodek dziecka – ten moment 

jest często dla młodej mamy bardzo emocjonujący. Lekarz zleci również standardowe badania, 

typu: morfologia czy badanie moczu, ciśnienie krwi, zmierzy wagę oraz sprawdzi ogólny stan 

zdrowia. Lista tych skierowań na badania może być dla niedoświadczonej mamy długa. Będzie 

to między innymi: grupa krwi i czynnik Rh, przeciwciała Rh, morfologia krwi, badanie HIV 

(aby móc podać dziecku leki, utrudniające przenikanie wirusa od matki do łożyska), badanie 

cytologiczne i badanie ogólne moczu. Jeśli część z tych badań była niedawno zlecana, to lekarz 

może od nich odstąpić i uznać poprzednie wyniki. 

Terminarz badań: 

1. Badanie ginekologiczne – raz na cztery tygodnie, w tym badanie cytologiczne; 

2. Pomiar ciśnienia krwi – przy każdej wizycie u ginekologa; 

3. Analiza składników krwi (odczyn VDRL; krzepliwość krwi; grupa krwi; test IgG, IgM 

w kierunku toksoplazmozy, różyczki, cytomegalii; HbsAg; HIV; przeciwciała 

odpornościowe w przypadku ujemnego odczynnika Rh) – raz na początku ciąży; 

4. Morfologia krwi (hemoglobina HGB, Hb; krwinki czerwone E, RBC; krwinki białe L, 

WBC; płytki krwi PLT; trombocyty; hematokryt Ht; glukoza GTT) – co miesiąc; 

5. Analiza moczu (ciężar właściwy, białko; glukoza, osad) – co miesiąc; 

6. USG – między jedenastym, a czternastym tygodniem ciąży. 
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Badania w drugim trymestrze 

W drugim trymestrze badań jest mniej niż w pierwszym. Jeśli ciąża przebiega prawidłowo,  

to można odwiedzać ginekologa raz w miesiącu, aby poddawać się kontroli. Młoda mama 

zostanie zmierzona i zważona, a podczas wizyt będzie już mogła słuchać tętna swojego dziecka 

(szerzej opisany rozwój płodowy dziecka znajduje się tutaj). Powtarzane jest badanie moczu  

i krwi – jeśli wystąpi konflikt serologiczny, to jest to moment na podjęcie specjalnego leczenia 

w kierunku rozwiązania tego problemu. Dodatkowo bada się też cukier pod kątem 

wyeliminowania ryzyka cukrzycy ciążowej. Lekarz zaprosi młodych rodziców na badanie 

USG, które będzie już lepiej widoczne. Takie badania USG pozwalają na właściwą ocenę 

rozwoju dziecka i stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości oraz podjęcie 

natychmiastowego leczenia. 

Terminarz badań: […] 
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 […] Gdy wyjechałem na studia, mój Tata podjął decyzję o budowie domu dla siebie, 

ale jak wiadomo, najtrudniej zaprojektować jest coś dla siebie, zwłaszcza gdy jest się 

architektem. Długo poszukiwał swojego miejsca do zamieszkania i idealnego 

kształtu, który zapewni mu oszczędności w wieloletniej 

perspektywie utrzymania domu. Pomysłów i koncepcji 

było bardzo dużo. Począwszy od budynku w formie dworku, 

przez kształt ślimaka, który dzięki temu, że ma strukturę spirali ściąga do środka całą 

zewnętrzną energię, aż do ziemianki. Przez ponad dwa lata pytaliśmy siebie, co będzie 

najlepsze? Wtedy jeszcze nie od strony energetycznej i tego, jak to działa na człowieka, tylko 

od strony ekonomicznej. Podeszliśmy do tego stricte pragmatycznie. Często jest tak, że ludzi 

interesują tylko koszty wybudowania domu,  

ale wydatki związane z jego późniejszym utrzymaniem już nie, a przecież samo postawienie 

budynku, to tylko kropla w morzu wydatków finansowych. Niestety, później okazuje się,  

że inwestorzy wpadają w pętle zadłużenia – muszą pracować na kilku etatach, aby spłacić 

zaciągnięte kredyty na budowę domu i w ich życiu przestaje się cokolwiek liczyć poza 

zdobyciem pieniędzy. Co z tego, że wybudowali sobie wielki dom, skoro nie mają czasu w nim 

bywać? Ucieka im radość ze spełnienia marzeń, radość z odnalezienia swojego miejsca, radość 

ze spędzania chwil z rodziną w nowym domu. Jeśli nie chcesz stracić cennych chwil ze swojego 

życia, tylko cieszyć się nim w swoim nowym ekonomicznym domu, to bardzo dobrze,  

że zdecydowałeś się na podróż ze mną. Zapewne przyświecają Ci podobne wartości w życiu, 

jak i mnie. Bo czy może być coś cenniejszego od czasu spędzonego z rodziną w ekonomicznym 

domu kopule? […] 
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  […] Jeśli działka nie podlega pod Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  

to występujemy wówczas do urzędu z wnioskiem o Warunki 

Zabudowy działek. Decyzja o warunkach zabudowy 

przyjmowana jest przez Radę Gminy i ma na celu ustalenie, 

czy konkretne zamierzenie budowlane nie naruszy ładu 

przestrzennego. Z mojego doświadczenia wynika, że warto zawsze złożyć wniosek o warunki 

zabudowy, bo przed formalnościami urzędnicy stanowczo odmawiają postawienia kopuł, 

niejednokrotnie kpią i wyśmiewają, ale już po złożeniu wniosku rozmowa jest zupełnie inna  

i ośmiu na dziesięciu współpracujących ze mną inwestorów dostawało pozwolenie na budowę 

wymarzonego domu. Składając wniosek o warunki zabudowy, konieczny jest komplet 

załączników, często inny dla każdego miasta. Prawo jest jedno, ale inne warunki lokalne oraz 

dokumenty wymagane przez urzędy. […] 
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Firma EWELKAN powstała w 2000 roku. Na początku swojego istnienia wykonywała usługi 

z zakresu asenizacji zbiorników bezodpływowych.  

Po dziewięciu latach działalności głównie dla osób 

prywatnych i gospodarstw domowych, firma EWELKAN 

rozpoczęła proces przebranżowienia, rozbudowy potencjału technicznego oraz ludzkiego, 

nastąpiła również zmiana nazwy. Przedsiębiorstwo to poszerzyło zakres swoich usług, 

jednocześnie rezygnując z opróżniania zbiorników bezodpływowych dla osób prywatnych. Od 

roku 2009 do chwili obecnej podstawowy profil jej działalności obejmuje zbieranie odpadów 

niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne, czyszczenie i monitoring TV instalacji 

technologicznych, odkurzanie obiektów przemysłowych, czyszczenie wodą pod wysokim 

ciśnieniem zabrudzeń stałych. Wraz ze zmianą zakresu usług głównymi kontrahentami firmy 

zostały zakłady takie, jak: rafinerie, elektrownie, huty, cukrownie, kopalnie, koksownie i inne 

zakłady przemysłowe. EWELKAN swoje usługi wykonuje kompleksowo od czyszczenia przez 

odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony 

środowiska. 
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