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Reklama

Komunikat

Wójt Gminy Imielno, na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 
z późn. zm.), ogłasza:
Rada Gminy w Imielnie uchwałą nr VIII/64/11 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 
Imielno, zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 
odbiorców na terenie Gminy Imielno:

– dla gospodarstw domowych w kwocie 2,4 0zł + VAT za 1 m3 
wody,
– dla przedsiębiorców w kwocie 3,10 zł + VAT za 1 m3 wody,
– dla odbiorców pozostałych w kwocie 2,60 zł + VAT za 1 m3 
wody,
– stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 
wyżej wymienionych w wysokości 2,00 zł plus VAT.

Taryfy obowiązują w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 
2012 r.

Bezpłatne ogłoszenia droBne. Kupon
Ogłoszenia drobne od osób fizycznych o treści niezwiązanej z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej przyjmujemy bezpłatnie* (do 90 
znaków). By takie ogłoszenie zamiescić, wystarczy złozyć w redakcji 
wypełniony niniejszy kupon najpóżniej w poniedziałek do godz. 12.
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Uwaga! Ogłoszenia dostarczone na kuponach drukowane są jako ogło-
szenia drobne zwykłe (bez żadnych wyróżnień).

Zatrudnię 
wykwalifikowany 

personel gastronomiczny:
• kucharzy

• pomoce kuchenne
• kelnerów

tel.: 666 476 002, 697 102 721
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Komunikat
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Urząd Miejski 
w Sędziszowie informuje o wywieszeniu wykazu nierucho-
mości położonej we wsi Sosnowiec, przeznaczonej 
do sprzedaży stosownie do Zarządzenia br 148/2011 Bur-
mistrza Sędziszowa z dnia 1 grudnia 2011 roku.

rozmowa z Tomaszem Kwietniem z jędrzejowa, właścicielem firmy poligraficznej

Od internetu do drukarni
Konferencja prasowa w jędrzejowskiej SLD 

Powiatowy SLD za Senyszyn 
Rada Powiatowa SLD potępiła 
zachowanie Sławomira Kopy-
cińskiego, szefa świętokrzy-
skiej organizacji, który po wy-
granych wyborach przeszedł 
do Ruchu Palikota. Udzieliła 
natomiast poparcia prof. Jo-
annie Senyszyn, kandydatce 
do fotela przewodniczącego 
Rady Krajowej SLD. 

Rada Powiatowa SLD 
przyjęła kilka stanowisk, 
m.in. w sprawie wypraco-
wania nowych form pracy 
świętokrzyskiej organizacji 
SLD, w którym czytamy: „Nie 
ulega bowiem wątpliwości, że 
SLD w województwie święto-
krzyskim przeżywa obecnie 
największy kryzys w dziejach 
partii, co pokazały ostatnie 
wybory parlamentarne i po-
stawa <naszego> lidera”. 

Zdaniem lokalnych po-
lityków kandydatura prof. 
Joanny Senyszyn jest godna 
zaufania. Wybory przewodni-
czącego Rady Krajowej SLD 
odbędą się 10 grudnia. Ich 
zwycięzca będzie pełnił funk-
cję tymczasowo do wiosny 

przyszłego roku, kiedy to na 
wszystkich szczeblach orga-
nizacji, również w Jędrzejo-
wie odbędą się zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze. 

Podczas konferencji pra-
wej Henryk Michałkiewicz, 
szef powiatowej SLD, a zara-
zem radny powiatowy, złożył 
sprawozdanie z rocznej dzia-
łalności samorządowca. 

– W listopadzie minął rok 
od wyborów samorządowych. 
Do złożenia sprawozdania 
obliguje mnie „Dekalog etycz-
nego postępowania radnego 
SLD”, zatwierdzony przez 
Radę Powiatową organizacji. 
Jako radny powiatowy w tym 
okresie zgłosiłem łącznie 22 
interpelacji, z czego aż osiem 
dotyczyło remontu i dróg 
powiatowych. Pozostałe in-
terpelacje odnosiły się m.in. 
do stanu ochrony zdrowia w 
powiecie, środków na aktywi-
zację dla bezrobotnych, eu-
roubojni oraz oznakowania 
ul. Kieleckiej, Krzywej i Piń-
czowskiej – powiedział nam 
Henryk Michałkiewicz. 

(a)

Będzie sylwester pod gwiazdami

Nastrój świąteczny zostaje
Wiele miast w Polsce na sku-
tek kryzysu ogranicza lub 
całkowicie rezygnuje z orga-
nizowania powitania Nowego 
Roku. W Jędrzejowie pozosta-
nie to bez zmian.

– Nigdy nie byliśmy 
specjalnie rozrzutni w tym 
względzie, nie organizowa-
liśmy np. koncertów z kosz-
townymi gwiazdami estrady. 
Nie ma więc powodu, żeby 

pozbawiać mieszkańców Ję-
drzejowa świątecznego na-
stroju. Dekoracje okoliczno-
ściowe kupiliśmy już kilka lat 
temu, teraz to jedynie kwestia 
uzupełnienia zniszczonych 
żarówek i koszty energii elek-
trycznej, które nie są takie 
duże. Będzie także tradycyj-
ne powitanie Nowego Roku 
przed Centrum Kultury – za-
powiada burmistrz Marcin 
Piszczek.                                (bz)

Wiele się dziś mówi, żeby 
młodzi ludzie brali los w swo-
je ręce i nie czekali, aż praca 
przyjdzie do nich sama. 

Trzeba też mieć wyczucie i 
tworzyć firmy, które odnajdą 
swoje miejsce na rynku, a w 
konsekwencji przyniosą zysk 
właścicielowi. Jest kilka moż-
liwości poszukania wsparcia 
(jeśli takowe ze strony ro-
dziny nie wystarczy). Można 
skorzystać z dofinansowania 
urzędów pracy (jeżeli tylko 
będą pieniądze) lub wziąć 
udział w projekcie (jeżeli tylko 
zostaniemy zakwalifikowani). 
Do listopada br. ze środków 
na założenie własnej działal-
ności w jędrzejowskim Urzę-
dzie Pracy w Jędrzejowie sko-
rzystało ok. 50 osób. Od 2010 
r. kieleckie Stowarzyszenie 
Integracja i Rozwój organi-
zuje na terenie powiatu pro-
jekt „Jędrzejowski biznes”. 
Projekt przewidywał udziele-
nie wsparcia finansowego w 
formie wypłaty jednorazowej 
dotacji 12 osobom, które zare-
jestrowały swoją firmę. W cy-
klu „Gazety Jędrzejowskiej” 
postanowiliśmy sprawdzić 
na jakie trudności i na jakie 
pomysły wpadli młodzi ję-
drzejowianie przy zakładaniu 
własnych przedsiębiorstw. 

Dziś rozmowa z Toma-
szem Kwietniem z Jędrzejo-
wa, właścicielem firmy poli-
graficznej

Jak zaczęła się pana przy-
goda z własnym biznesem?
 

– Sklep internetowy założy-
łem w 2007 r. Skorzystałem 
wówczas z dofinansowania z 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Jędrzejowie na założenie wła-
snej działalności gospodarczej 
w wysokości bodajże 12 tys. 

zł. Sklep internetowy, który 
nazwałem emarkecik.pl, two-
rzyłem sam od podstaw, sie-
działem przed komputerem do 
trzeciej, czwartej nad ranem. 
Gdy zaczynałem, głównym 
profilem działalności sklepu 
była księgarnia internetowa. 
Później jednak rynek i klienci 
zweryfikowali moje pierwotne 
założenia, postanowiłem po-
zostać tylko przy sklepie oraz 
poszerzyłem swoją działalność 
o reklamę i usługi drukarskie.

W Jędrzejowie istnieje kil-
ka firm o podobnym typie 
działalności. Czy trudno 
wejść i utrzymać się na ta-
kim rynku? 

– Dzięki obecności w interne-
cie moja firma działa na rynku 
ogólnopolskim, gdzie konku-
rencja jest spora, ale jest też 
więcej potencjalnych klientów. 
Rzeczywiście, w Jędrzejowie 
działa kilka firm o podobnym 
profilu, jednak jak w każdej 
dziedzinie klienci mają swo-
je upodobania. Dbamy o to, 
żeby klienci byli zadowoleni z 
naszych usług – a satysfakcja 
klienta popłaca, bo ten wróci 
oraz poleci nas swoim znajo-
mym. Dzięki temu, że konku-
rencja jest spora, trzeba być na 
bieżąco, inwestować w sprzęt 

oraz każdego klienta trakto-
wać indywidualnie. Zdrowa 
konkurencja działa tylko na 
korzyść nas wszystkich.

Co poza usługami drukar-
skimi oferuje pańska fir-
ma poligraficzna? 

– Swoim klientom zaoferować 
możemy bardzo wiele. Drukar-
nia kojarzy się ludziom jedno-
znacznie, jednak wspomnieć 
należy, że oprócz druku zaj-
mujemy się również produkcją 
gadżetów reklamowych. Te 
z kolei są nieodłącznym ele-
mentem każdej działalności 
gospodarczej – bo kto z nas 
nie dostał w życiu długopisu z 
grawerem nazwy firmy, teczki 
ofertowej, firmowej koszulki 
czy parasola – ale nie tylko. 
Gadżety reklamowe mogą stać 
się także wspaniałym prezen-
tem dla naszych najbliższych. 
Jednak zamiast loga firmy 
znaleźć mogą się na nich podo-
bizny czy pamiątkowe zdjęcia z 
wakacji. Nasza firma wykonuje 
również nadruki na koszul-
kach, kubkach oraz autorskich 
kalendarzach. W zeszłym roku 
dużym powodzeniem w okre-
sie świątecznym cieszyły się 
obrazy drukowane na płótnie. 
Może to być jedno, bądź kilku-
częściowa kompozycja tworzą-

ca pewną całość – nadrukować 
możemy wszystko, może to być 
pejzaż, pamiątka z wakacji, 
portret bliskiej osoby lub jej 
karykatura czy dowolnie wy-
myślona grafika. Co ciekawe, 
obrazy mogą osiągać nawet 
bardzo duże formaty. 

Czy gdyby dziś otwierał 
pan własną działalność, 
zacząłby znów od sklepu 
internetowego, by dojść 
do firmy poligraficznej?

– Na pewno. Tak naprawdę 
lwią część sprzedaży stano-
wią zamówienia za pośred-
nictwem internetu. W dzisiej-
szych czasach to przyszłość. 
Ludzie stale za czymś biegną, 
nie mają na nic czasu – więc 
zakupy w Internecie stają się 
coraz powszechniejszym spo-
sobem zaopatrywania się w 
różne produkty. Wokół nas 
trwa „wyścig szczurów”, za-
kupy w domowym zaciszu, z 
kubkiem ulubionej kawy w 
ręku, to dla wielu odpoczynek 
oraz ogromna oszczędność 
czasu.

I na koniec – co poradził-
by Pan młodym ludziom, 
którzy chcą wziąć los we 
własne ręce ?

– Nie trzeba mieć ogromnego 
kapitału, ani zaplecza lokalo-
wego. Najważniejszy w tym 
wszystkim jest pomysł. Często 
– i mój początek jest tego przy-
kładem – firma może być pro-
wadzona na 6 m2, wystarczy 
komputer z dostępem do sieci 
oraz wyrozumiałość domowni-
ków, którzy będą znosić klika-
nie w klawiaturę o północy. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała

 Agnieszka Smorąg

Tomasz 
Kwiecień


