


Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. działa na terenie gminy 
Zawadzkie od 01.02.1996 r. 

We współdziałaniu tkwi siła, a profesjonalne kadry i solidni partnerzy 
to motywacja i inspiracja do dalszego działania.

25-ta rocznica działalności to wyjątkowy jubileusz, z którego jesteśmy 
niezmiernie dumni, ale to przede wszystkim idealna okazja, aby złożyć 
podziękowania  wszystkim osobom, bez których nasza działalność i istnienie 
w gminie Zawadzkie nie byłoby możliwe.

Dziękujemy naszemu założycielowi – Gminie Zawadzkie na czele 
z Burmistrzem Zawadzkiego, Radzie Miejskiej i wszystkim Pracownikom 
Urzędu, za wieloletnią współpracę, wiele projektów i wspólne dążenie do 
poprawy jakości życia Mieszkańców poprzez wykonywanie całej gamy zadań.

Dziękujemy osobom kierującym spółką, byłym Prezesom i członkom 
Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, których decyzje wpłynęły na obecny 
kształt i  funkcjonowanie spółki.

Dziękujemy naszym Pracownikom i Współpracownikom, którzy wkładają 
serce i moc zaangażowania w swoją pracę, często w trudnych warunkach 
atmosferycznych, dbając o to, aby media takie jak woda czy ciepło były 
dostarczane do Państwa domów bez zakłóceń, a ścieki i śmieci były zawsze 
na czas odprowadzone i wywiezione.

Dziękujemy wszystkim Odbiorcom i Klientom, bez których nasza działalność 
nie miałaby sensu, a którzy zawsze byli dla nas serdeczni i wyrozumiali.

Naszych nieocenionych Klientów i Partnerów zapraszamy do dalszej 
współpracy, bo kolejne 25 lat i wiele wspólnych działań – tych najlepszych, 
jeszcze przed nami :)

Historia gminnych wodociągów sięga 1955 r. kiedy to została wybudowana 
i uruchomiona w Zawadzkiem pierwsza studnia głębinowa – oznaczona 
numerem 1, zasilająca pierwsze budynki przy ul. Powstańców Śląskich.

Z biegiem czasu uruchamiano kolejne ujęcia wodne i etapami włączano 
do sieci wodociągowej pozostałe części miasta. W latach 1979-1990 wodociągi 
miejskie funkcjonowały w ramach struktur Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu.

Od 1990 r. w wyniku likwidacji WPWiK podjęto decyzję o komunalizacji 
w/w wydziału i zawarciu umowy pomiędzy Gminą Zawadzkie a firmą  
"Gaz-Kom" w Zawadzkiem o administrowanie skomunalizowanym mieniem. 
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Geneza powstania Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" sięga 

1995 r., kiedy zaczęto prowadzić pierwsze rozmowy i dyskusje na temat 
utworzenia niezależnej jednostki gospodarczej, która zajęłaby się gospodarką 
wodno-kanalizacyjną w gminie Zawadzkie. Zamysł utworzenia nowego 
podmiotu gospodarczego miał na celu doprowadzenie do odciążenia gminy 
Zawadzkie w zakresie dofinansowania do działalności wodno-kanalizacyjnej.

Decyzja o utworzeniu spółki prawa handlowego w formie spółki z o.o. w celu 
prowadzenia gospodarki komunalnej zapadła na sesji Rady Miejskiej w dniu 
26.10.1995 r. W miesiącu grudniu 1995 r. oraz styczniu 1996 r. prowadzono 
intensywne prace zmierzające do rejestracji spółki oraz przygotowania 
jej siedziby. Rejestracja spółki nastąpiła 26 stycznia 1996 r. w Sądzie 
Gospodarczym w Opolu, natomiast z dniem 1 lutego 1996 r. nastąpiło oficjalne 
rozpoczęcie działalności nowego zakładu.

Początek działalności Spółki "ZAW-KOM" wiąże się z prowadzeniem 
działalności wodociągowej, dopiero w kolejnych latach zakres działalności 
został powiększony o kolejne działy:

1 w 1998 r. Spółka przejęła w wyniku komunalizacji gminnej – majątek 
ciepłowniczy i zaczęła zajmować się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją 
ciepła i ciepłej wody użytkowej,
1 od 1999 r. Spółka podjęła się min. administrowania budynkami 
komunalnymi, a z czasem powstającymi z mocy prawa wspólnotami 
mieszkaniowymi, od 2000 r. – zajęliśmy się wywozem odpadów 
komunalnych od osób prywatnych i firm.
Pozostałe działalności były podejmowane przez spółkę na zasadach 

komercyjnych lub zlecane przez Gminę Zawadzkie. Dlatego w trakcie naszej 
historii zajmowaliśmy się min.: utrzymaniem zieleni miejskiej w gminie 
Zawadzkie, administrowaniem obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

SPÓŁKA DZISIAJ

PRACOWNICY

Na przestrzeni 25 lat działalność Spółki prężnie się rozwijała, dostosowując się do potrzeb 
Mieszkańców gminy Zawadzkie.         
   

Na dzień dzisiejszy Spółka prowadzi swoją działalność w następujących branżach:  
1 gospodarka wodno-ściekowa polegająca na:

– eksploatacji i utrzymaniu źródeł poboru wody, przepompowni i zbiornika wieżowego,
– eksploatacji i utrzymaniu sieci wodociągowej na terenie gminy Zawadzkie,
– dostarczaniu mieszkańcom i podmiotom gospodarczym gminy Zawadzkie wody do 

celów bytowych i przemysłowych,
– eksploatacji i utrzymaniu oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem oraz przepompowni 

ścieków w Zawadzkiem, Żędowicach i Kielczy,
– eksploatacji i utrzymaniu sieci kanalizacyjnych,
– odbiorze odpadów płynnych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych gminy 

Zawadzkie, 
– świadczeniu usług w branży wodno-kanalizacyjnej;      

      
1 gospodarka cieplna polegająca na:

– eksploatacji i utrzymaniu źródeł energii cieplnej,     
– eksploatacji i utrzymaniu sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych na terenie m. Zawadzkie,
– dostarczaniu mieszkańcom i podmiotom gospodarczym m. Zawadzkie energii cieplnej 

do celów bytowych;

1 gospodarka odpadowa polegająca na:
– eksploatacji i utrzymaniu składowiska odpadów w Kielczy;    
– wywozie odpadów komunalnych i przemysłowych z terenu gminy Zawadzkie;  

          
1 gospodarka mieszkaniowa polegająca na:

– administrowaniu i eksploatacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
– administrowaniu i zarządzie zasobów mieszkalnych i użytkowych wspólnot lokalowych; 

           
1 usługi w branży budowlanej polegające w szczególności na wykonywaniu bieżących 
remontów w zasobach budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych;  
          
1 gospodarka usług komunalnych – transport, dystrybucja gazu, koszenie, odśnieżanie; 
           
1 administrowanie zasobami gminnymi – pobieranie opłat za odbiór odpadów 
komunalnych oraz administrowanie targowiskiem.      
      

Najważniejszym elementem każdej organizacji są pracownicy. Spółka na dzień dzisiejszy 
zatrudnia 64 pracowników. 10 osób to pracownicy z którymi mamy zaszczyt pracować od 
początku jej działalności. Sporą 13 osobową grupę stanowią nasi emeryci, którzy w dużej 
większości byli wieloletnimi pracownikami.
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Spółka na dzień dzisiejszy jest właścicielem ponad 31 km czynnej sieci 
wodociągowej.

Ponadto posiada pięć studni wodociągowych – studnia nr 1, 1z, 3, 4 
w Zawadzkiem i studnia nr 5 w Żędowicach. Wszystkie stanowią teren ochrony 
bezpośredniej ujęć wód podziemnych.

Pobrana woda z ujęć głębinowych jest bezpośrednio rozprowadzana 
poprzez sieć wodociągową do odbiorców w całej gminie. Eksploatowane 
ujęcia wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie 
pokryć przyszłe potrzeby wynikające zarówno z funkcji gospodarczych, jak 
i budownictwa mieszkaniowego.

Sieć wodociągowa w gminie Zawadzkie w wielu miejscach została 
wybudowana w latach 60-tych i 70-tych XX w. Ze względu na jej wiek, jak 
również zmieniające się technologie dotyczące materiałów, z których budowane 
są sieci i przyłącza wodociągowe, często dochodzi do awarii. Jest to jeden 
z aspektów, nad którymi Spółka pracuje i będzie pracować w kolejnych latach 
doprowadzając do ich sukcesywnej ich wymiany na nowe.

Od kilku lat Spółka prężnie działa w kwestii wymiany wodomierzy 
z tradycyjnych na wodomierze z możliwością zdalnego odczytu. Obecnie 
prawie połowa domów w miejscowości Zawadzkie, a także większa część 
w miejscowości Żędowice, już została wyposażona w takie urządzenia, trwa 
wymiana w Kielczy. Radiowy system odczytu to nowoczesny sposób zdalnego 
zbierania danych z wodomierzy. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu 
wody za pośrednictwem fal radiowych. Zastosowanie najnowszej technologii 
gwarantuje niski pobór mocy. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość 
wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, 
a przez to obniża koszty. System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy 
w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. Odczyt 
dokonywany jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności 
użytkownika lokalu. Jednocześnie moduł do odczytu radiowego odnotowuje 
każdą próbę „ingerencji” z zewnątrz, uniemożliwia wystąpienie przypadków 
celowego magnesowania wodomierza, a co za tym idzie doprowadzenia do 
przekłamania jego wskazań.

Spółka na co dzień dba o bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia 
przez Mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka zleca 
wykonywanie regularnych badań wody akredytowanemu laboratorium, 
a wyniki na bieżąco przekazuje do stacji Sanepidu w Strzelcach Opolskich.

Wieża Ciśnień, zlokalizowana przy ul. Opolskiej 
w Zawadzkiem, została wybudowana na przełomie 
lat 60. i 70. XX w. w ramach wodociągów miejskich. 
Była wówczas jedną z pierwszych tego typu 
eksperymentalnych budowli w kształcie lejka. Pierwszy 
proces remontowy wraz z opracowaniem ekspertyzy 
stanu technicznego został przeprowadzony w latach 
1984-1987 i dotyczył renowacji zewnętrznej strony 
wieży. Drugi remont budowli, wykonany w 2002 r., 
obejmował kompleksową odbudowę powłoki 
zewnętrznej i wewnętrznej, podobnie jak ten wykonany 
ostatnio w 2019 r.

Nad bezpieczeństwem, jakością i ciągłością 
dostaw wody dla mieszkańców gminy Zawadzkie 
całodobowo czuwa specjalna brygada pracownicza. Fachowcy w systemie 
trzyzmianowym pracują 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, 
włączając w to dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta. Pracownicy 
monitorują i kontrolują pracę Wieży ciśnień, Oczyszczalni ścieków, ujęć wody 
(zbiorniki wody, studnie) oraz przepompowni ścieków w gminie Zawadzkie. 
W przypadkach wystąpienia awarii niezwłocznie przystępują do ich usuwania. 
Przyjmują  zgłoszenia wystąpienia awarii w domach jednorodzinnych 
i budynkach wielolokalowych, zarówno w lokalach prywatnych jak i komunalnych.

Obiekty Spółki należą do wykazu obiektów strategicznych, które podlegają 
obowiązkowej ochronie. W celu spełniania obowiązków ustawowych, Spółka 
„ZAW-KOM” posiada wdrożone systemy ochrony:

1) system monitoringu pracy obiektów – dzięki temu systemowi pracownicy 
mają „podgląd” wizualizacji odtwarzanej na komputerze pracy obiektów 
takich jak wieża ciśnień, oczyszczalnia ścieków, studnie głębinowe czy 
przepompownie, monitorują ich stan, ciągłość i poprawność działania; 
2) system alarmowy – firma zewnętrzna na podstawie umowy świadczy dla 
Spółki usługę ochronną w formie monitorowania systemów alarmowych 
w systemie dyskretnego ostrzegania – oznacza to, że wszystkie 
strategiczne obiekty Spółki wyposażone są w alarmy zapobiegające 
włamaniom czy napadom; informacje o zagrożeniach z systemu 
alarmowego są na bieżąco przekazywane do stacji monitorowania 
alarmów i kontrolowane przez firmę; do chronionych obiektów Spółki 
wstęp mają tylko upoważnieni pracownicy.
Spółka posiada jeszcze jeden obiekt wodny, którym jest Zbiornik wody 

w Kielczy położony pomiędzy ul. Opolską a ul. Dobrego Pasterza. Zbiornik 
posiada dwie komory mogące pomieścić ok. 300 m3 wody pitnej. Na terenie 
obiektu znajduje się także przepompownia, która tłoczy wodę pitną ze studni 
nr 5 w Żędowicach do wodociągu zlokalizowanego we wsi Kielcza. 
 

Czy wiesz, że…
Woda pitna w gminie Zawadzkie – nazywana "ZAWKOMIANKĄ" – 
wydobywana za pomocą studni głębinowych jest czysta i gotowa 
do  spożycia, nie wymaga żadnych dalszych procesów tj. oczyszczanie czy 
uzdatnianie. To naturalna woda mineralna, która pochodzi z podziemnego 
źródła izolowanego geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych i ma 
bardzo korzystny dla zdrowia skład chemiczny. Dlatego WARTO PIĆ 
WODĘ Z KRANU!

WODOCIĄGI WIEŻA CIŚNIEŃ6 7



Spółka "ZAW-KOM" na dzień dzisiejszy jest właścicielem ponad 
44 km czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zawadzkie. Na 
terenie miasta Zawadzkie w ramach zbiorowego odprowadzania 
ścieków funkcjonują instalacje kanalizacji odprowadzającej ścieki 
bytowo-gospodarcze oraz wody przypadkowe (infiltracyjne 
i deszczowe stanowiące 40÷45% całego przepływu ścieków). 
Większość kanalizacji odprowadza ścieki systemem 
grawitacyjnym z zakresu średnic od E 0,2÷0,4 m. System 
grawitacyjny uzupełniony jest o elementy kanalizacji ciśnieniowej 
w szczególności o lokalne przepompownie ścieków i rurociągi 
tłoczne.

W chwili obecnej Spółka wybudowała łącznie 24 przepompownie 
ścieków: 5 w Zawadzkiem, 8 w Żędowicach i 11 w Kielczy. System 
jest stale rozbudowywany w miarę sukcesywnego kanalizowania 
dalszych rejonów gminy.

Spółka przez 25 lat przeprowadziła ogromną ilość inwestycji 
w branży wod-kan doprowadzając do skanalizowania 89% 
gminy Zawadzkie i zwiększając tą ilość z roku na rok. Sprawna 
kanalizacja sanitarna w domach to komfort jaki daje nam 
swobodne korzystanie z toalety czy prysznica bądź wanny, ale 
także dbałość o środowisko. Wyeliminowanie jak największej ilości zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe (tzw. szamb), które nierzadko 
są już stare i nieszczelne, spowoduje, że wszystkie szkodliwe substancje 
znajdujące się w ściekach trafią bezpiecznie do oczyszczalni ścieków, w której 
w odpowiedni sposób zostaną oczyszczone.

Na przestrzeni lat zmienił się sposób budowy zarówno przyłączy 
wodociągowych, jak i kanalizacyjnych, które zgodnie z obecnymi trendami 
powinny biec w linii prostej do nieruchomości i być budowane na zasadzie 
"jeden dom - jedno przyłącze". Wiele domów w gminie posiada jeszcze stare 
przyłącza, razem z sąsiadem czy nawet szeregowo. Spółka stosuje metody 
nowoczesnego budownictwa, posiada wykwalifikowanych pracowników, którzy 
na bieżąco śledzą zmiany prawne, nowe metody pracy i materiały, dbając o jak 
najwyższą jakość usług dla naszych Odbiorców. Sukcesywnie doposażamy 
nasz warsztat w potrzebne urządzenia, pojazdy i maszyny, uzyskując dzięki 
temu większą efektywność pracy.

Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Zawadzkiem 
zlokalizowana jest przy ul. Ogrodowej. Złożona jest z następujących 
podstawowych urządzeń: studzienki przyłączeniowej i studzienki uspokajającej 
przepływ, sitopiaskownika, zbiornika biologicznego oczyszczania ścieków 
(bioreaktor), zbiornika tlenowej stabilizacji i zbiornika zagęszczania, studzienki 
pomiarowej, budynku technologiczno-socjalnego, pompowni wód nadosadowych 
i ścieków sanitarnych z budynku socjalnego, pompowni ścieków opadowych, 
biologicznego filtra powietrza.

Ścieki sanitarne trafiają do Oczyszczalni 
dwoma drogami.  Jeden dopływ 
tj. z miejscowości Żędowice i Kielcza, 
a także z osiedla domków jednorodzinnych 
„Zidlongi” w miejscowości Zawadzkie 
realizowany jest poprzez przepompownię 
ścieków przy ul .  Świerklańskiej 
w Zawadzkiem, a drugi czyli pozostała 
część miasta Zawadzkie poprzez 
przepompownię przy ul. Zielonej.
W kolejnych latach Spółka planuje 
pochylić się nad tematem modernizacji 
obiektu.
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Zakład Gospodarki Komunalnej “ZAW-KOM” Sp. z o.o. jest 
właścicielem i operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego. 
Podstawą do wytwarzania ciepła jest Koncesja na wytwarzanie 
ciepła nr WCC/1172/23/W/OWR/2008/MK z dnia 6 marca 2008 r. 
oraz Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1149/23/W/
OWR/2008/MK z dnia 6 marca 2008 r. 

Przedmiot działalności Spółki stanowi działalność gospodarcza 
polegająca na wytworzeniu ciepła z następujących źródeł: 

a) Kotłownia – znajdująca się w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 
61 E, wyposażona w jeden kocioł gazowy o mocy 0,3 MW opalany 
gazem ziemnym, która podgrzewa wodę użytkową w okresie 
letnim,
b) Ciepłownia Miejska – znajdująca się w Zawadzkiem przy 
ul. Paderewskiego wyposażona w dwa kotły: jeden o mocy 
4,5 MW oraz  drugi o mocy 4,0 MW, których paliwem  jest miał 
węglowy. Obiekt dystrybuuje ciepło do sieci w okresie zimowym.
Zakres usług ciepłowniczych, zgodnie z celem dla którego 

Spółka została utworzona, obejmuje eksploatację źródeł ciepła, przyłączy, sieci oraz 
węzłów ciepłowniczych. Wykonywane w tym zakresie inwestycje mają na celu poprawienie 
jakości technicznej eksploatowanych źródeł oraz sieci, udoskonalenie systemu zarządzania 
i kierowania systemami ciepłowniczymi, utrzymanie parametrów jakościowych wymaganych 
przepisami prawa, rozbudowę źródeł oraz sieci ciepłowniczych w celu pozyskania nowych 
Odbiorców, a także poprawę stanu środowiska. Kompleksowe podejście do rozwoju systemu 
ciepłowniczego oparte na odpowiednim rozeznaniu lokalnego rynku ciepła oraz rzetelnym 
planowaniu, popartym analizami techniczno-ekonomicznymi.

W Ciepłowni Miejskiej w II półroczu 2015 r. dokonano modernizacji dwóch układów odpylania 
spalin dla dwóch kotłów WR-4,5 i WR-4,0. Modernizację wykonała firma I4TECH Sp. z o.o. 
z siedzibą w Chorzowie. Modernizacja instalacji odpylania spalin polegała na wymianie 
urządzeń odpylających z wykorzystaniem technologii odpylania na filtrach workowych. Każdy 
kocioł posiada własny układ odpylania. Spółka uzyskała efekt ekologiczny założony przy 
rozpoczęciu procesu inwestycyjnego. Wyniki pomiarów spełniły oczekiwania Spółki.

Ze względu na pogarszający się stan techniczny kotłów w Ciepłowni Miejskiej i  wymagane 
coraz częstsze remonty, a także zmiany w systemie prawnym związane z wydobyciem miału 
węglowego, Spółka w najbliższych latach planuje wymianę źródła ciepła w Ciepłowni na kocioł 
gazowy. Będzie to inwestycja, wymagająca mnóstwa pracy i czasu, ale która ostatecznie ma 
wiele zalet tj. dbałość o środowisko, uniezależnienie Spółki od konieczności zaopatrzenia 
w miał węglowy czy wyższą sprawność systemu ciepłowniczego.

Od 2000 r. Spółka świadczy usługi 
wywozu i transportu odpadów 
od Mieszkańców z terenu gminy 
Zawadzkie.  Ponadto Spółka 
obsługuje w zakresie wywozu 
odpadów również lokalne firmy, 
a także tzw. nieruchomości 
niezamieszkałe tj. cmentarze, obiekty 
sportowe, obiekty rekreacyjne, 
w tym place zabaw i parki, parkingi 
i opróżnianie koszy ulicznych.

Od 2013 r. gospodarka śmieciowa uległa zdecydowanym zmianom. 
Mieszkańcy są zobowiązani segregować wytwarzane odpady, a wszystkie 
działania Spółki zmierzają do zgodnego z prawem zagospodarowania 
selektywnej zbiórki odpadów.

Spółka jest właścicielem 
składowiska odpadów, na którym 
prowadzi gospodarkę odpadową 
z g o d n i e  z  p o z w o l e n i e m 
zintegrowanym, zagospodarowując 
niektóre frakcje odpadów np. 
popiół, materiały budowlane oraz 
odpady przemysłowe.

CIEPŁOWNIA MIEJSKA GOSPODARKA ODPADOWA I SKŁADOWISKO ODPADÓW
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Na przestrzeni lat Spółka "ZAW-KOM" rozszerzała 
swoje umiejętności, powiększała zasób pracowników, 
co umożliwiło wykonywanie wielu różnorodnych zadań.

Spółka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie 
administrowania nieruchomościami, zarówno ponad 
20 budynkami komunalnymi, jak i 36 Wspólnotami 
Mieszkaniowymi, w których znajduje się łącznie ponad 
460 lokali. Spółka ściśle współpracuje z fachowcami 
z wielu dziedzin, m.in. firmami budowlanymi, prawnikami, 
architektami, ubezpieczycielami. We własnym zakresie 
Spółka prowadzi wszelkie działania administracyjne, 
techniczne związane z bieżącym utrzymaniem 
budynków, obsługę księgową i prawną. Pracownicy 
Spółki wykonują (bądź nadzorują) remonty budynków 
i lokali, pilne i awaryjne naprawy, głównie dotyczące 
awarii instalacji elektrycznej, awarii pionów wodnych 
i kanalizacyjnych. Spółka obsługuje zlecenia dotyczące 
koszenia terenów zielonych bądź odśnieżania, na 
bieżąco usuwa skutki będące wynikiem działania 
warunków atmosferycznych tj. silnych wiatrów czy 
ulewnych deszczy, a także realizuje pilne zalecenia 
wynikające z przeglądów kominiarskich oraz 
technicznych budynków.

Spółka „ZAW-KOM” świadczy na rzecz gminy 
Zawadzkie usługi obejmujące bieżące utrzymanie dróg, 
czystości przy drogach, terenach zielonych i grobach 
Powstańców Śląskich na terenie gminy Zawadzkie.

Ponadto Spółka świadczy usługi polegające 
na zimowym utrzymaniu dróg, czyli odśnieżaniu 
i posypywaniu ciągów komunikacyjnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

DZIĘKUJEMY!
Prezes Zarządu Gabriela Krawiec-Górzańska 

wraz z Pracownikami Spółki „ZAW-KOM”


