P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowo-Transportowe „Jaro”
‒ Jarosław Kocur

JAROSŁAW KOCUR

W

styczniu 2017 r. firma „JARO”
obchodziła 20-lecie swojej
działalności. Firma rozpoczęła działalność 1 stycznia 1997r.
Założycielem firmy i jej właścicielem
jest rodowity pelplinianin, pan Jarosław Kocur. W 1997 r. pan Jarosław
– wówczas 22-letni młody, pełen energii i ambitny mężczyzna – postanowił
samodzielnie poprowadzić przejęty po
rodzicach, Gabrieli i Karolu, sklep spożywczy przy ul. Mickiewicza w Pelplinie.
Zawsze marzył o firmie transportowej,
więc pierwsze zarobione pieniądze
zainwestował w samochód ciężarowy.
Nie zdawał sobie wówczas sprawy, ile
wysiłku i czasu będzie wymagała od
niego ta dziedzina działalności. Obecnie
pan Jarosław współtworzy firmę razem
z żoną Kamilą, która zajmuje się księgowością i administracyjno-prawną stroną
związaną z prowadzoną działalnością.
Zatrudniają także dwie młode spedytorki:

Klaudię i Kornelię. Przez dwudziestolecie
– w Polsce i za granicą – firma zyskiwała
zaufanie klientów zadowolonych z usług
wykonanych przez Jaro Transport. Firma
jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W
zeszłym roku poszerzyła działalność o
usługi spedycyjne.
Jaro Transport systematycznie się
rozwija, obecnie posiada 9 składów ciężarowych. Do obsługi technicznej tylu
pojazdów w firmie pan Jarosław zatrudnia
dwóch wykwalifikowanych mechaników.
Obecnie firma świadczy usługi przewozowe na rynku międzynarodowym,
specjalizując się w takich kierunkach,
jak: Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy.
Oprócz usług transportowych, czyli
głównej działalności, firma posiada nadal
sklep spożywczo-warzywny, w którym
pracują dwie przemiłe siostry: Weronika
i Barbara, oraz butik „Imperial” – oczko w
głowie pani Kamili – w którym od wielu lat
pracuje pani Magdalena. Z uwagi na elegancki i modny styl oraz przystępną cenę
oferowanej odzieży butik posiada stałych
klientów, którym właściciele dziękują za
zaufanie i zapraszają do korzystania z ofert
obu swoich sklepów. Państwo Kamila i
Jarosław Kocur zgodnie mówią, że Pelplin
to ich miejsce na ziemi, które poprzez
swoją atmosferę sprawia, że przyjemnie
się tu mieszka i pracuje. Mają nadzieję,
że w przyszłości młodzi ludzie nie będą
stąd wyjeżdżać.
Seweryn Brzeziński

STRZYŻENIE PSÓW

OD LEWEJ PANIE: KAROLINA, KAMILA, KLAUDIA

PANI MAGDALENA

SIOSTRY: WERONIKA I BARBARA

Salon pielęgnacji dla psów oferuje:
- strzyżenie psów rasowych i wielorasowych
- trymowanie psów szorstkowłosych
- kąpiel naszych milusińskich
- obcinanie pazurków
- czyszczenie oczu i uszu
- rozczesywanie skołtunionego włosa
- wyczesywanie (np. w czasie okresowego linienia)
- usuwanie insektów (również kleszczy)

Skórcz
ul. Główna 36

PELPLIN
ul. Wybickiego 12
(wejście od strony rynku)

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt

tel. 781 805 853
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