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Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy oddać na Państwa 
ręce publikację prezentującą rezultaty projektu pt. 
„Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przed-
siębiorczości” realizowanego przez Przemyską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. 

Niniejszy projekt stanowi realizację jednego z zadań 
statutowych PARR S.A. jakim jest promocja przedsię-
biorczości. Projektem zostało objętych 80 osób, któ-
rych celem było zrealizowanie marzenia „o byciu wła-
snym szefem”. 

Folder, który macie Państwo w rękach przedstawia 
w skrócie realizowany przez nas projekt oraz szczegó-
łowo prezentuje wszystkich przedsiębiorców, którzy 
założyli działalność dzięki wsparciu otrzymanemu w ra-
mach projektu. 

Mam nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej publika-
cji firmy będą źródłem inspiracji biznesowej dla innych 
osób planujących założenie działalności gospodarczej, 
zaś wszystkim uczestnikom projektu prowadzącym 
własne firmy dzięki projektowi serdecznie gratuluję i ży-
czę wielu sukcesów na niwie biznesowej.

Prezes Zarządu
Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Kamil Niklewicz
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Wprowadzenie

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowa-
dzi działalność już od ponad 13 lat.  Powstała w lipcu 
2004 roku. PARR S.A. jest instytucją otoczenia biznesu 
i funkcjonuje na zasadach „non profit” (nie dla osiągnie-
cia zysku).

Akcjonariuszami PARR S.A. są Gmina Miejska Przemyśl 
oraz pięć przemyskich spółek komunalnych (Miejski Za-
kład Komunikacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przemyska Gospodarka 
Komunalna Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o.).

Misją Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
jest „Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu po-
przez inicjowanie, współudział, samodzielną realiza-
cję przedsięwzięć nastawionych na długoterminowe 
efekty ekonomiczne i społeczne oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć i działalności 
bieżącej Agencji”.

PARR S.A. prowadzi szeroką działalność mającą na celu 
rozwój regionu, w szczególności miasta Przemyśla i po-
wiatu przemyskiego. Oferowane przez PARR S.A. usługi 
skierowane są głownie do przedsiębiorców oraz osób 
zainteresowanych założeniem własnej działalności go-
spodarczej, ale także do jednostek samorządu teryto-
rialnego.

PARR S.A. wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkolenio-
wych (nr 2.18/00075/2017), a od czerwca 2013 r.  posiada 
także wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (nr 9612).

Agencja realizuje swoje zadania statutowe głównie po-
przez realizację projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Wartość środków pozyskanych dotychczas przez PARR 
S.A. na realizację różnych projektów to ponad 35 mln zł. 
Realizowane projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakła-
daniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, organi-

O Przemyskiej Agencji  
Rozwoju Regionalnego S.A.
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zacji szkoleń zawodowych dla osób pracujących, bez-
robotnych oraz zagrożonych utratą pracy, organizacji 
staży a także promocji potencjału turystycznego miasta 
Przemyśla i powiatu przemyskiego.

W ramach realizowanych projektów, PARR S.A. udzie-
liła 502 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej na łączną kwotę wynoszącą blisko 22 mln 
zł. 

Przy wsparciu Agencji powstało także 6 spółdzielni so-
cjalnych, które dały pracę 36 osobom bezrobotnym. 

Agencja aktywnie wspomaga również lokalne samo-
rządy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Przy-
gotowuje dla nich zarówno wnioski o dofinansowanie, 
jak również studia wykonalności inwestycji, których 
posiadanie jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinan-
sowanie na realizację projektów infrastrukturalnych. 
Na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego PARR 
S.A. opracowuje także strategie rozwoju, programy re-
witalizacji.

Aktualna oferta PARR S.A. to:
• Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środ-

ków z programów współfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej (skierowane  do przedsiębiorców,  
jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych) - kompleksowe przy-
gotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, za-
rządzanie projektem,

• Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowa-
nia zwrotnego - przygotowywanie biznes planów, 
prognoz finansowych w związku z planowaną inwe-
stycją,

• Usługi informacyjno - doradcze związane z zakłada-
niem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

• Usługi księgowe (biuro rachunkowe),
• Przygotowywanie studiów wykonalności inwestycji, 

niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje na projekty 
infrastrukturalne,

• Przygotowywanie dokumentów planistycznych dla 
jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Strategii 
Rozwoju, Lokalnych Programów Rewitalizacji),

• Organizacja szkoleń,
• Wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych, w tym 

pracowni komputerowej,
• Wynajem lokali użytkowych.

PARR S.A. dysponuje własną pracownią komputerową 
z 17 stanowiskami, salą szkoleniowo-konferencyjną na 
60 osób oraz salą warsztatową na 14 osób.

Siedziba Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. znajduje się w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skar-

gi 7/1. Budynek, w którym mieści się siedziba Agencji 
w latach 2012-2014 został w całości zmodernizowany, 
jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (posiada m.in. windę, dzięki której można 
dotrzeć na wszystkie kondygnacje) oraz wyposażony 
jest w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. 
Bezpośrednio przy budynku znajduje się bezpłatny we-
wnętrzny parking na 35 samochodów.
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Projekt „Własna firma - Podkarpacki 
program wsparcia przedsiębiorczości”

Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie był udział 
w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Z uwagi na fakt, iż uczestnicy pro-
jektu pochodzili z różnych zakątków woj. podkarpac-
kiego, szkolenia zostały zorganizowane w Przemyślu, 
Rzeszowie oraz Krośnie. 

Tematyka zajęć obejmowała: 
• Aspekty formalno-prawne rozpoczynania i prowa-

dzenia działalności gospodarczej w CEIDG,
• Księgowość i ubezpieczenia społeczne,
• Marketing w małej firmie,
• Dobre praktyki - przykłady firm prowadzonych z suk-

cesem przez kobiety,
• Biznes plan - zajęcia warsztatowe dot. przygotowa-

nia biznes planu.

Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy projektu 
korzystali także z bezpłatnego doradztwa dotyczącego 
przygotowania biznes planu.  Następnie przygotowa-
ne i złożone przez uczestników biznes plany podlegały 
ocenie przez zewnętrznych ekspertów zatrudnionych 
przez PARR S.A., a najlepsze pomysły uzyskały dofinan-
sowanie.

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w pro-
jekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia 
przedsiębiorczości” uzyskało łącznie 80 osób (40 osób 
w każdej edycji). Uczestnicy projektu, którym przyzna-
ne zostało dofinansowanie otrzymały od PARR S.A. 
bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 23 
tys. zł. Z otrzymanych środków uczestnicy mogli zaku-
pić niezbędne wyposażenie, maszyny, urządzenia bądź 
środki transportu a także sfinansować prace remonto-
wo-adaptacyjne w miejscu prowadzenia swojej działal-
ności. 

Poza dotacją inwestycyjną uczestnikom projektu przy-
znana została także tzw. dotacja pomostowa. Jest to 
finansowa pomoc wypłacana comiesięcznie w kwocie 
1600 zł przez okres pierwszych dwunastu miesięcy pro-

Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia 
przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 
Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany 
przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 
1 sierpnia 2016 r. do 30  czerwca 2018 r., natomiast ce-
lem głównym projektu jest „Podjęcie samozatrudnienia 
przez 80 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo 
w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na ob-
szarze woj. podkarpackiego i utworzenie minimum 5 
miejsc pracy w firmach powstałych dzięki projektowi 
w terminie do 30.06.2018 r.”

Projekt  „Własna firma” adresowany był do osób speł-
niających wszystkie poniższe kryteria:
• osoba bezrobotna lub bierna zawodowo,  
• osoba powyżej 29 roku życia, 
• osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pra-

cy, tj.  należąca co najmniej do jednej z następujących 
grup: a)  kobiety, b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) osoby niepełnosprawne, d) osoby w wieku od 50 
roku życia, 

• osoba zamieszkująca na obszarze województwa 
podkarpackiego,

• osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działal-
ności gospodarczej jako indywidualna osoba fizycz-
na prowadząca działalność gospodarczą w oparciu 
o wpis do CEIDG.

Rekrutacja uczestników projektu odbyła się dwukrotnie  
-  w okresie wrzesień/październik 2016 r. oraz w okresie 
luty/marzec 2017. W każdej edycji rekrutacji do udziału 
w projekcie zakwalifikowanych zostało 45 osób, w tym 
27 kobiet i 18 mężczyzn.
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wadzenia działalności gospodarczej. Dotację tą uczest-
nicy projektu mogli przeznaczyć na zapłatę składek ZUS 
a także na koszty związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, w tym koszty wynajmu lokalu, opłaty 
za media, działania promocyjne, itp. 

Dzięki realizacji projektu 80 osób stworzyło sobie miej-
sce pracy. W powstałych firmach zostały dodatkowo 
utworzone 22 miejsca pracy (według danych na koniec 
września 2017 r.). 

W ramach projektu „Własna firma - Podkarpacki pro-
gram wsparcia przedsiębiorczości” PARR S.A. przyzna-
ła łącznie 3 354 166 zł na wsparcie przedsiębiorczości, 
w tym 1 818 166 zł tytułem dotacji inwestycyjnych oraz 
1 536 000 zł tytułem wsparcia pomostowego. Każdy 
uczestnik projektu otrzymał średnio 42 tys. zł na zało-
żenie i rozkręcenie swojego biznesu. 

Z pośród powstałych firm, 47 prowadzonych jest przez 
kobiety, natomiast 33 przez mężczyzn. Różnorodność 
branż, w których uczestnicy projektu prowadzą działal-
ność gospodarczą jest bardzo duża.  Wśród powstałych 
firm najwięcej (55) działa w sektorze usług,  13 firm zaj-
muje się handlem, natomiast 12 to firmy produkcyjne. 

Szczegółowy opis poszczególnych firm powstałych 
w ramach projektu prezentujemy w dalszej części ni-
niejszego folderu.

W imieniu całego zespołu odpowiedzialnego za reali-
zację projektu „Własna firma - Podkarpacki program 
wsparcia przedsiębiorczości” wszystkim uczestnikom 
projektu życzę samych sukcesów w prowadzeniu wła-
snego biznesu.

Piotr Pyszczuk - Koordynator projektu
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Beneficjenci pomocy

Joanna Gładysz AMARETTO
Solina 37 A, 38-610 Solina 
tel. 511 171 058
www.amarettosolina.pl

Kancelaria Prawna SIERRA ZULU 
adwokat Edyta Ziemba
Jasionka 954, lokal 218, 
36-002 Jasionka
tel. 503 985 021
www.sierrazulu.pl

KARE Karol Kijanka
Maćkowice 164, 37-713 Maćkowice
tel. 793 226 323

KidsParty Monika Zadworna
Folwarki 55, 37-611 Cieszanów
tel. 509 381 583
www.kids-party.pl

KIM STUDIO 
Katarzyna Majchrowska
Brzezówka 105, 36-024 Hyżne
tel. 669 136 637
www.kimstudio.pl

KonFaCe Karolina Konys
ul. Wiśniowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 883 060 337, www.konface.pl,  
www.infokonface.com

La Tasse - Katarzyna Skrobacz
Rynek 2B, 37-300 Leżajsk
tel. 791 269 366
www.facebook.com/LaTasseLe-
zajsk/

LANGUAGE HUB 
Magdalena Pardel-Trefler
ul. Plac Legionów 2, I piętro, 
37-700 Przemyśl
tel. 601 212 577
www.languagehub.pl

LUKAS ART-MEB Łukasz Bielko
ul. Os. Kalinki 1/12, 37-500 Jarosław
tel. 790 514 550
www.meblejaroslaw.pl

Małgorzata Skowron
ul. Kopernika 16/35, 
39-400 Tarnobrzeg
tel. 600 259 113
www.skarb-malucha.com

MARCIN SMOLEŃ, Kancelaria  
Adwokacka adw. Marcin Smoleń
ul. Rynek 32 lok. 4D,  
 37-550 Radymno
tel. 696 161 665
www.adwokat-radymno.pl

DIAGNOSTYKA I GEOMETRIA  
POJAZDÓW Piotr Baran
ul. Hubala 3, 37 700 Przemyśl
tel. 608 196 658

„DWA APARATY”  
Anna Sala-Walicka
ul. Żołnierzy I Armii Wojska  
Polskiego 1A/13 
37-700 Przemyśl
tel. 792 052 004 
www.dwaaparaty.pl

„Ekolife” Dariusz Boguń
ul. Sokołowska 1, 36-051 Górno
tel. 604 085 423
www.zielona13.pl

Ewa Oziembłowska Dom Weselny 
„DOMDAR” Restauracja-Catering
Ostrów 402, 37-700 Przemyśl
tel. 570 360 844

F.H.U. Gerda Porębska
ul. Wandy 18, 37-700 Przemyśl
tel. 793 499 919

F.H.U. MONIKA Monika Wajda
Prałkowce 19, 37-700 Przemyśl
tel. 730 379 531

Firma Handlowa „BŁYSKOTKA”  
Lidia Rostecka
Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36/24, 
37-700 Przemyśl
tel. 510 431 494, 

Firma Handlowo-Usługowa  
Marcin Kowalski
ul. Piłsudskiego, 37-700 Przemyśl
tel. 535 218 309

Firma Remontowo - Budowlana 
DZIEDZIC ANDRZEJ
Medyka 141B, 37-732 Medyka
tel. 666 981 252

Firma Remontowo-Budowlana 
„POD-KLUCZ” Wiesław Głowiak
Łukawiec 87A, 36-004 Łąka
tel. 882 187 578

FIRMA SECONDHAND 
Barbara Malec
Podniebyle 86, 38-459 Kopytowa
tel. 792 954 808, 
www.secondhand-sweterland.pl

ARTDESIGN Genowefa Głowacz
ul. Lelewela 11A, 37-700 Przemyśl
tel.  608 660 037
www.kuchnieprzemysl.pl

Arte Factum - Ewelina Borowiecka
ul. Rynek 14, 37-500 Jarosław
tel. 504 366 138 
www.artefactum.info 

Bar „JAGLANKA”  
Stanisława Kościelna
ul. Tadeusza Rejtana 2,  
37-700 Przemyśl
tel. 514 725 059

Barbara Czarniecka -  
„KLIMATY BIESZCZADZKIE”
ul. Grunwaldzka 50B/3,  
37-700 Przemyśl
tel. 773 219 998 
www.klimatybieszczadzkie.pl

BeeYes Jolanta Jędruch
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 lok.41,  
37-700 Przemyśl
tel. 608 443 462 
www.BeeYes.pl

BOW Wanda Święch
ul. Pelczara 2/1, 35-312 Rzeszów
tel. 500 670 446
www.bowatelier.com

Bożena Kasperek „FROTAR”
Markowce 87, 38-533 Zarszyn
tel. 795 581 457 

Centrum Szkoleniowo Doradcze  
K & K Iwona Kaczor
ul. Klaczki 5, 37-700 Przemyśl
tel. 510 786 352
www.csdkk.pl  

Ceramika na granicy. 
Marta Katyńska
ul. Adama Asnyka 6, 37-700 
Przemyśl
tel. 533 890 099

Clean Home Marta Jasińska
Buszkowiczki 137, 37-710 Żurawica
tel. 721 112 747

Da Luca Łukasz Lasek
ul. Malczewskiego ob. 2,  
35-114 Rzeszów
tel. 570 546 410 
www.daluca.rzeszow.pl

Firma Usługowa  
mgr inż. Barbara Biłas
ul. Waleriana Kramarza 11, 
37-700 Przemyśl
tel. 506 486 252

Firma Usługowa RUSTIKO  
Krzysztof Janczura
ul. Boczna Sanowa 15A, 
37-500 Jarosław 
tel. 609 605 164

FLOWER POWER Anna Szyndlar
ul. Żniwna 39C, 38-400 Krosno
tel. 668 141 688
www.flowerpower.info.pl

Fotografia Agnieszka Chudzik
ul. W. Łukasińskiego 7, I piętro, 
pokój nr 2, 37-700 Przemyśl
tel. 512 393 233
www.fotochudzik.pl

FUH ELEKTROFAN Serwis  
i Sprzedaż elektronarzędzi  
Rafał Zagrobelny
ul. Krzemieniec 1A,  
37-700 Przemyśl
tel. 605 573 984

Galicyjski Ośrodek Terapii  
i Rozwoju Osobistego  
Katarzyna Nowakowska
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 lok.31,  
37-700 Przemyśl 
tel. 791 074 085

Golden Garden Mariusz Fok
ul. Głowackiego 5/1,  
37-700 Przemyśl
tel. 660 787 871 

HELFIMASAŻ Małgorzata Czesnar
ul. Mickiewicza 29/2 lok. B, 
35-064 Rzeszów
506 377 291
www.facebook.com/helfimasaz/

Henryk Chuchra
Duńkowiczki 172, 37-716 Orły
tel. 694 787 952, 739 018 918

IMPRESARIAT Daniel Trusz
ul. Grunwaldzka 21,  
37-700 Przemyśl  
tel. 794 269 071

„JACHT SERWIS-PODKARPACIE” 
Mariusz Burnat
ul. Sadowa 10, 38-533 Nowosielce 
tel. 698 910 875
www.serwisjachtowsolina.pl

Lista Beneficjentów pomocy 
w ramach projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”
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Viola Wioletta Szwast
Chorkówka 130,  
38-458 Chorkówka
tel. 535 437 861, 536 516 984

Zakład Usług Mechanicznych 
Lesław Strzemecki
Nowosiółki 58, 38-604 Hoczew
tel. 609 006 536

Zbigniew Genda, Firma Usługowa 
Zielony Ogród
Ostrów 521, 37-700 Przemyśl
tel. 725 722 053

STL Piotr Buczek
ul. Zakrzowska 46, 
39-400 Tarnobrzeg
tel. 504 224 519

TAILORED SCHOOL 
Inga Wójtowicz-Kotys
ul. Lelewela 8/15 38-400 Krosno
tel. 692 957 490
www.biologianamiare.pl
www.blog.biologianamiare.pl

TALIA-SPORTS 
Marzenna Gorczyca
ul. Legionów 10, 38-400 Krosno
tel. 606 321 939
www.taliasports.pl

TeAmo Sylwia Wiater
ul. Dębicka 23, 35-503 Rzeszów
tel. 509 247 201 
www.sylwia.un.pl

Tomasz Orłowski Firma  
Usługowo-Budowlana
Myczków 88, 38-610 Polańczyk
tel. 697 193 594

„U mnie najsmaczniej” 
Urszula Górniak
ul. Piłsudskiego 23,  
37-700 Przemyśl
tel. 514 245 498

Usługi Koparko-Ładowarką 
Krzysztof Kielek
ul. Kolejowa 24, 39-451 Skopanie
tel. 503 773 614

Usługi Księgowe „e-GÓRALIK” 
Łucja Góra
Drohojów 12, 37-716 Orły
tel. 660 700 432 
www.e-goralik.pl

Usługi Remontowo-Budowlane 
Marcin Tarnawski
Medyka 214, 37-732 Medyka
tel. 535 793 138 

„Utilart” Projektowanie  
i Dekorowanie Wnętrz Józef Fil
ul. Św. Jana Nepomucena 11/26, 
37-700 Przemyśl
tel. 516 132 819

„W tym sęk” Katarzyna Południak
ul. Kraszewskiego 4/3A, 
37-700 Przemyśl
tel. 600 494 384
www.wtymsek.com.pl

ProDeco Pracownia Projektowa 
Magdalena Smajdor
Zawierzbie 20A, 39-204 Żyraków
tel. 694 578 043
www.prodeco.debica.pl

Profesjonalne Usługi Biurowe - 
Monika Janisz
ul. Gen. L. Okulickiego 8, 
38-500 Sanok
tel. 663 937 527

„Ra-Decor” Barbara Raczkowska
Olszany 11/1, 37-741 Krasiczyn
tel. 669 090 158

REDDOT Włodzimierz Wałęga
ul. Bema 4, 37-700 Przemyśl
tel. 500 026 405

RELIC HUNTER Jacek Dzik
ul. Zielińskiego 14/7A, 
37-700 Przemyśl
tel. 882 999 114
www.relichunter.pl

REM-BUD Usługi remontowo- 
budowlane Józef Hala
Studzian 414, 37-200 Przeworsk
tel. 880 487 213
www.uslugibudowlane-prze-
worsk.pl

REWMA USŁUGI ELEKTRYCZNE 
Adam Żak
ul. Szkolna 3, Rudnik nad Sanem, 
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 607 064 606

Roman Bagiński
ul. Zielona 3, 37-700 Przemyśl, 
tel. 502 222 984

RUBENSOWSKIE KSZTAŁTY  
Alina Serwin
ul. Plac Wolności pawilon 9, 
35-959 Rzeszów 
tel. 537 387 153

SAFE SYSTEM Andrzej Figiela
ul. Czarnieckiego 54, 
37-200 Przeworsk
tel. 720 840 625 
www.safesystem24.pl

Sławomir Łucko Zielony Serwis
ul. Pruchnicka 15, 37-710 Żurawica
tel. 600 243 997

Marek Nykiel  
Firma Usługowo-Budowlana
Łączki 91, 38-600 Lesko
tel. 792 983 616 

Marian Samuś Usługi Remontowo 
Budowlane
ul. Moniuszki 6A/3, 38-600 Lesko
tel. 693 874 846

MARISOLL BUTIK Magdalena Kuza
Wapowce 79, 37-700 Przemyśl
tel. 533 087 790
www.marisoll.pl

Met-Bet Karol Orkisz
Żyraków 249A, 39-204 Żyraków
tel. 730 998 096

MKONSULTING Magda Korytko
ul. Migdałowa 1, 37-500 Widna 
Góra
tel. 602 449 984
www.frescobutik.pl

Mobilne Studio Kosmetyki  
i Wizażu-Madame Sabina Leja
ul. Słoneczna 52, 37-710 Żurawica
tel. 513 197 720

„MOBI-OFFICE” Mobilne Usługi 
Biurowe Marzena Szymańska
ul. Warszawska 1/3 lok.131, 
35-205 Rzeszów
tel. 502 598 885
www.mobi-office.pl

MoRe project Monika Świętoń
ul. Zelwerowicza 28E, 
35-601 Rzeszów
tel. 602 677 091
www.moreproject.pl

Pracownia ceramiki i rękodzieła 
artystycznego „BYĆ” 
Katarzyna BYĆ
Wola Zgłobieńska 266, 
36-046 Zgłobień
tel. 606 686 789
facebook.com/pracowniabyc

PRACOWNIA KRAWIECKA Anna 
Mucha
Sobiecin 17A, 37-500 Jarosław
tel. 604 757 740

Pracownia37 Karol Karnas
ul. Staromiejska 37,  
35-231 Rzeszów
tel. 784 034 778
www.pracownia37.pl
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ARTDESIGN Genowefa Głowacz

Prowadzona działalność polega na projektowaniu oraz wyko-
nywaniu mebli, w tym: mebli kuchennych, łazienkowych, biu-
rowych oraz szaf wnękowych. Dodatkowo doradzam klien-
tom w zakresie doboru akcesoriów meblowych oraz sprzętu 
AGD. W produkcji mebli wykorzystuję materiały z płyt wióro-
wych oraz płyt MDF lakierowanych lub laminowanych.

Oferta jest skierowana do:
• osób budujących nowe domy i mieszkania,
• osób planujących remonty w tym wymianę mebli kuchen-

nych,
• firm deweloperskich,
• projektantów wnętrz,
• ekip remontowo-budowlanych.

W chwili obecnej moja firma zatrudnia pracownika na stano-
wisku montera.

Oferta firmy obejmuje usługi dotyczące wykonania:
• Mebli na wymiar w tym: mebli kuchennych, mebli łazien-

kowych, mebli pokojowych oraz biurowych,
• Szaf wnękowych,
• Garderob,
• Projektu wizualizacji w tym: kuchni, szaf wnękowych.

Moja działalność to pracownia druku warsztatowego, która 
wykonuje druk artystyczny z wykorzystaniem technik 3D-dru-
ku i tradycyjnymi technikami grafiki pozwalającymi na powie-
lanie utworu plastycznego na papierze lub bezpośrednio na 
wyrobach/materiałach tekstylnych, ceramicznych, tworzy-
wie sztucznym z uprzednio przygotowanej formy. 

Do udziału w projekcie skłoniło mnie moje wielokierunkowe 
doświadczenie zawodowe, zarówno jako artysta i dzienni-
karz. Jako uczestnik Światowych Forum Mediów Polonijnych, 
posiadam także szerokie koło kolegów w środowiskach polo-
nijnych i w kraju, co mogę wykorzystać przy promocji mojej 
działalności. Obecnie moja firma zatrudnia jedną osobę.

Oferta mojej firmy skupia się na produkcji różnego rodzaju 
pamiątek o tematyce lokalnej, kresowej i patriotycznej. Wy-
konuję nadruki na kubkach i ceramice, odbijam grafiki warsz-
tatowe oraz pocztówki z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć 
rodzinnych dotyczących historii Kresów Wschodnich. Firma 
oferuje również druk i oprawianie reprodukcji obrazów (pej-
zaże architektoniczne i przyrodnicze, malarstwo portretowe 
i historyczne), produkcję pamiątek w technologii druku 3D, 
upominki heraldyczne i kaligraficzne. Istotną częścią oferty 
są również prezenty na uroczystości rodzinne (narodziny 
dziecka, chrzest, uroczystość I Komunii Św., zaręczyny, ślub, 
wesele, imieniny, urodziny). Firma wykonuje także opakowa-
nia ozdobne do wyżej wymienionej produkcji.

Arte Factum - Ewelina Borowiecka
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Misją sklepu jest popularyzacja kultury karpackiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rejonu Bieszczad (zarówno obszaru 
po polskiej, jak i po słowackiej i ukraińskiej stronie granicy). 
Głównym przedmiotem handlu są rękodzieła stworzone w 
większości przez twórców regionalnych, z materiałów rów-
nież w zdecydowanej większości pochodzących z rejonu Kar-
pat Wschodnich.

Celem mojej działalności jest wsparcie lokalnych twórców 
bieszczadzkich i pokazanie niepowtarzalności ich prac wyni-
kającej z ręcznego wykonania.

Wśród  asortymentu sklepu jest m.in.:
• rękodzieło drewniane: ikony na drewnie, rzeźby nawiązu-

jące do kultury Bieszczad,
• rękodzieło wykonane z materiałów miękkich min. obrazy, 

biżuteria - bransolety, naszyjniki, kolczyki wykonywane za 
pomocą szydełka oraz innych metod hand made, lalki „til-
dy” - ręcznie szyte lalki o charakterystycznych szablonie 
tzw. tildy na wzór Bieszczadzkich Aniołów, ręcznie szyte 
poduszki w formie zwierząt występujących w Bieszcza-
dach, ręcznie szyte małe breloki formą nawiązujące do 
zwierząt występujących w Bieszczadach,

• rękodzieło wykonane z materiałów twardych np. ikony 
tworzone na kamieniach wyławianych z lokalnych rzek, 
ręcznie wykonywane i malowane figurki ceramiczne, kub-
ki, talerze i inna zastawa stołowa z elementami kultury 
bieszczadzkiej, Anioły bieszczadzkie w formie ceramicz-
nej.

• wyroby metaloplastyczne - biżuteria wykonana w pra-
cowni kowalskiej z różnego rodzaju stopów, metalowe 
elementy dekoracyjne np. kwiaty, świeczniki, rzeźby me-
taloplastyczne.

Barbara Czarniecka -  
„Klimaty bieszczadzkie”

Działalność, którą otworzyłam to bar mleczny ze zdrowymi, 
tanimi posiłkami. Oferta baru jest skierowana przede wszyst-
kim do osób, które chcą zjeść zdrowy posiłek, w atrakcyjnej 
cenie.  Mocną stroną wszystkich posiłków jest to, że dania 
są przygotowywane ze składników wyhodowanych w moim 
gospodarstwie oraz na bazie mąki orkiszowej.

Oferta obejmuje:
• zestawy śniadaniowe spożywane w czasie pracy (tosty, 

omlety, jajecznice, kaszki), 
• zestawy obiadowe (pierogi, dania mięsne i bezmięsne), 
• inne dania obiadowe (pierogi, gołąbki, krokiety) 
• desery.

Codzienne menu jest aktualizowane na facebookowym pro-
filu baru. Oferta baru jest dostępna również z dowozem do 
klienta.

Bar „JAGLANKA” Stanisława Kościelna
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natural bee products

BOW atelier to marka dziecięca z duszą. Jej powstanie za-
wdzięczam miłości do krawiectwa, rzeczy ładnych i niepo-
wtarzalnych. Każda zabawka, która u mnie powstaje jest 
tworzona z miłością i pasją.

Firma oferuje szeroki wybór lalek wraz z akcesoriami, cichych 
książeczek tworzonych na indywidualne zamówienie, kokar-
dek do włosów i muszek dla chłopców.

BOW Wanda ŚwięchBeeYes Jolanta Jędruch

Firma BeeYes - kosmetyki i suplementy diety na produktach 
pszczelich - prezentuje nowoczesne podejście do biznesu. 
Lata praktyki właścicielki Jolanty Jędruch na stanowiskach 
menedżerskich w firmach produkcyjnych wniosło do BeeYes 
solidne podstawy. Początkowe funkcjonowanie w ramach 
StartUp’u przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczo-
ści, a następnie przekształcenie firmy we własną działalność, 
dzięki projektowi „Własna firma …” pokazuje, iż warto po-
dejmować ryzyko związane z biznesem. Działalność w AIP 
przyniosła wymierny sukces dla BeeYes - zwycięstwo StartUp 
Roku 2014 na Podkarpaciu, a tym samym nominację do sta-
tuetki Polski Przedsiębiorczej. Solidny model biznesu firmy 
BeeYes został opracowany wg kanwy Business Model Ge-
neration, w ramach projektu Kanwy Przedsiębiorczych. Pod-
czas uroczystej gali wieńczącej projekt Kanwy, w krakowskiej 
siedzibie firmy Google, pojawiła się złota 10-tka finalistów, do 
której firma BeeYes została nominowana spośród ponad 400 
przedsiębiorców z całej Polski. 

Oferta BeeYes to naturalne i organiczne kosmetyki na pro-
duktach pszczelich, wyróżnione licznymi certyfikatami i na-
grodami, m.in.: Qltowy Kosmetyk 2015, finalista Qltowego 
Kosmetyku 2016, finalista Glammies 2016 i 2017 jako Najlepszy 
Kosmetyk Eco w Polsce magazynu Glamour.

BeeYes to:
• wyłączny importer na rynek Unii Europejskiej kosmety-

ków Bee Pure z Nowej Zelandii,
• wyłączny dystrybutor na rynek Polski kosmetyków i suple-

mentów diety Propolia z Francji.

Oferta BeeYes została również rozszerzona o suplementy 
diety w celu pokazania, iż pszczele produkty mają szerokie 
zastosowanie - także w zdrowej suplementacji. Miód, propo-
lis, mleczko pszczele posiadają bardzo bogate właściwości 
zdrowotne, antybakteryjne i odżywcze, o czym informuje na-
uka zwana apiterapią.
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Pomysł stworzenia Centrum Szkoleniowo Doradczego po-
wstał z bieżących doświadczeń. Szkolenie to doskonała oka-
zja dla uczestników do wymiany doświadczeń oraz uzyskania 
kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację 
wiadomości uczestników w sytuacji ciągłych zmian prawnych 
bezpośrednio dotyczących funkcjonowania podmiotów lecz-
niczych i wynikających z tego trudności zarządczych. Wierzy-
my, że udział w szkoleniach, które proponujemy przełoży się 
w dużym stopniu na doskonalenie umiejętności, poszerzanie 
kompetencji oraz rozwój pracowników, a to przełoży się na 
sukces firmy.

Obecnie moja firma zatrudnia do pomocy pracownika na sta-
nowisku referenta ds. organizacji szkoleń.

Nasza oferta to świadczenie usług szkoleniowo - do-
radczych związanych z funkcjonowaniem świad-
czeniodawców (podmiotów leczniczych) na ryn-
ku publicznych i komercyjnych usług zdrowotnych. 
W naszej ofercie posiadamy również kompleksową obsłu-
gę podmiotu leczniczego związaną z rozliczeniem z NFZ.  
Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej oraz wszyst-
kich grup zawodowych działalności leczniczej zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych lub zamierzających podjąć taką 
pracę. 

Nasza oferta to:
• szkolenia otwarte, zamknięte,
• doradztwo indywidualne,
• audyt wewnętrzny,
• programy naprawcze,
• kompleksowa organizacja konferencji,
• rozliczenia z NFZ.

Centrum Szkoleniowo Doradcze K & K 
Iwona Kaczor

Głównym przedmiotem działalności mojej firmy są usługi 
sprzątające oraz usługi polegające na zagospodarowaniu te-
renów zielonych.

Do udziału w projekcie skłoniła mnie głównie chęć powrotu 
na rynek pracy oraz praca na własny rachunek.

Oferta obejmuje:
• kompleksowe sprzątanie biur, domów i mieszkań (m.in. 

odkurzanie, mycie okien zamiatanie i mycie podłóg, my-
cie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych czyszczenie mebli 
z kurzu, usuwanie zabrudzeń z drzwi i luster, mycie wy-
łączników elektrycznych i klamek, czyszczenie rolet i ża-
luzji),

• pielęgnacja terenów zieleni (podkaszanie przydomowych 
trawników, krzewów wg zapotrzebowania klientów),

• mycie nagrobków,
• pranie dywanów, wykładzin i tapicerek,
• ciśnieniowe mycie elewacji, bram garażowych,
• czyszczenie mebli ogrodowych,
• dbanie o chodniki i trawniki.

Bożena Kasperek FROTAR
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Założona przeze mnie firma oferuje głównie usługi związane 
z utrzymaniem czystości domów, mieszkań oraz wszelkich 
instytucji. W ofercie firmy są także usługi związane z utrzy-
maniem otoczenia domów (m.in. koszenie trawników). 
W okresie sezonu jesienno-zimowego oferuję także usługi 
w zakresie odśnieżania i zamiatania posesji i chodników.

Oferta obejmuje:
• kompleksowe sprzątanie mieszkań i domów,
• mycie okien,
• zmiana i pranie firanek,
• pranie dywanów i wykładzin,
• czyszczenie krzeseł, foteli, kanap, sof, narożników, 
• usuwanie parą ciężkich zabrudzeń z wszelkich podłoży,
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej, tarasów, płytek ta-

rasowych,
• koszenie trawy,
• porządkowanie ogrodów,
• odśnieżanie,
• opieka nad  grobami.

Clean Home Marta Jasińska

Założona przeze mnie firma specjalizuje się w produkcji 
ręcznie wytwarzanych, ceramicznych pamiątek i upomin-
ków. Otwierając własny biznes postanowiłam, aby połączyć 
w swojej działalności rzemieślniczą fachowość i jakość, które 
zdobyłam dzięki wykształceniu w tym kierunku  i wieloletnie-
mu zajmowaniu się ceramiką, z dostępnością cenową ofero-
wanych przeze mnie produktów. Stało się to możliwe dzięki 
obniżeniu kosztów produkcji poprzez zakup profesjonalne-
go, ekonomicznego i pojemnego pieca do wypału ceramiki.

Oferta firmy obejmuje ręcznie wytwarzane, ceramiczne pa-
miątki (m.in.: magnesy, figurki, zawieszki, kubki, obrazy), 
medale, statuetki okolicznościowe, pamiątki dla firm, a także 
tworzone na zamówienie oryginalne zastawy stołowe.

Produkty wytwarzane przeze mnie łączą w sobie cechy: ręcz-
nego wyrobu, oryginalnego wzornictwa, indywidualnego 
charakteru, a jednocześnie przystępnej ceny.

Ceramika na granicy. Marta Katyńska
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Prowadzona przeze mnie działalność to warsztat samocho-
dowy specjalizujący się w usługach z zakresu diagnostyki 
komputerowej i geometrii kół pojazdów. Zajmuję się napra-
wą samochodów osobowych wszystkich marek.

Usługi diagnostyki systemów elektronicznych pojazdów sa-
mochodowych - ABS, poduszek powietrznych, automatycz-
nych skrzyń biegów, klimatyzacji, podgląd bieżących warto-
ści mierzonych w postaci danych cyfrowych i wykresów, test 
elementów wykonawczych, kodowanie i programowanie 
systemów odczyt wersji i systemu sterowników ECM, im-
mobiliserów z kodowaniem kluczyków, odczyt parametrów 
pracy silnika i ich korekta, odczyt faktycznych przebiegów 
pojazdu, odczyt kodów błędów i ich kasowanie, kasowanie 
Crash Data Airbag

Geometria pojazdu -  zbieżność (oś przednia, tylna), kąt po-
chylenia koła, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kąt po-
chylenia sworznia zwrotnicy, maksymalny kąt skrętu osi kół, 
różnica kątów skrętu kół, nie śladowość, nierównoległość 
osi,

Usługi bieżącej naprawy samochodów - wymiana i napra-
wa elementów zawieszenia, wymiana i naprawa elementów 
układu hamulcowego bębnów, naprawa elektroniki i instala-
cji elekt., wymiana podzespołów eksploatacyjnych.

Diagnostyka i Geometria Pojazdów  
Piotr Baran

Świeże składniki, pasja kucharza, pyszne jedzenie i szybki do-
wóz to dewiza Da Luca.

Pizzeria Da Luca oferuje pyszne pizze w atrakcyjnych cenach, 
przywiezione wprost do Ciebie od razu po wypieczeniu. Naj-
lepsze pizze, dania kuchni włoskiej, polskiej i amerykańskiej 
na pewno zachwycą Twoje podniebienie. Świeże składniki, 
pasja kucharza, przepyszne jedzenie i szybki dowóz, to de-
wiza Da Luca. U nas odkryjesz smak prawdziwej pizzy i nie 
będziesz chciał zamawiać już nigdzie indziej. Smacznego!

Lokal otwarty w godzinach:
• Pon - Pt: 10:00 - 22:00
• Sob - Nd: 11:00 - 22:00

Da Luca Łukasz Lasek
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Pomysł na sklep internetowy z ekologicznym asortymentem 
(środki myjące, piorące i czyszczące, kosmetyki ekologiczne, 
ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin) wynika z moich 
osobistych doświadczeń jako klienta. Często robię eko-zaku-
py on-line w różnych sklepach bo żaden nie ma asortymen-
tu w pełni zaspokajającego moje potrzeby. Najczęściej jeśli 
sklep posiada ekologiczne środki czystości i kosmetyki to nie 
ma eko-nawozów lub posiada ekologiczne nawozy i środki 
czystości, a nie ma eko-kosmetyków albo wybór produktów 
jest niewielki dlatego chciałem połączyć te trzy gałęzie pro-
duktów w jednym sklepie.

Charakterystyka produktów oferowanych w sklepie interne-
towym z podziałem na kategorie:
• ekologiczne środki czystości,
• kosmetyki naturalne i organiczne (bez kosmetyków do 

makijażu) bazujące w przynajmniej 80% na składnikach 
naturalnych i organicznych o wysokim stężeniu substancji 
aktywnych

• ekologiczne środki ochrony roślin i naturalne nawozy.

Ekolife Dariusz Boguń

Prowadzona przeze mnie firma zajmuje się usługami foto-
graficznymi oraz prowadzeniem warsztatów fotograficznych 
dla dzieci z przedszkoli i szkół.

Usługi wykonuję na terenie woj. podkarpackiego i małopol-
skiego.

Do udziału w projekcie skłoniła mnie pasja do fotografii oraz 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

Oferta:
• fotografia okolicznościowa (komunie, chrzciny),
• fotografia ślubna,
• sesje portretowe, rodzinne i  dziecięce,
• warsztaty z zakresu fotografii dla dzieci i dorosłych,
• zdjęcia szkolne i przedszkolne (portretowe i klasowe),
• plener fotografii przyrodniczej,
• zdjęcia nieruchomości.

DWA APARATY Anna Sala-Walicka
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W ramach uruchomionej przeze mnie działalności gospodar-
czej otwarty został Salon Kosmetyczny dla kobiet. 

Oferuję w nim usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, 
upiększającej, jak i masażu.
• Zabiegi pielęgnacyjne: 

• Peeling kawitacyjny 
• Mikrodermabrazja diamentowa 
• Mezoterapia

• Zabiegi upiększające: 
• Regulacja brwi 
• Henna brwi i rzęs 
• Manicure różnego rodzaju zabiegi na dłonie włącznie 

z malowaniem paznokci u rąk
• Parafina na dłonie
• Pedicure 
• Tipsy żelowe - nałożenie 
• Makijaże: dzienny, studniówkowy.

• Masaże:
• Masaż twarzy, szyi i dekoltu
• Masaż relaksacyjny

F.H.U. Gerda Porębska

Dom Weselny DOMDAR zajmuje się profesjonalną organiza-
cją przyjęć weselnych oraz imprez okolicznościowych.

Firma oferuje organizację wesel oraz imprez okolicznościo-
wych takich jak: 
• studniówki, 
• półmetki,
• komunie,
• chrzciny,
• imprezy firmowe/prywatne.

Nasza sala pozwala na zorganizowanie imprezy na 130 osób. 
Posiadamy też małą salę, która mieści około 35 osób.

Ewa Oziembłowska Dom Weselny  
DOMDAR Restauracja-Catering
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 Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną w systemie niestacjo-
narnym czyli tzw. handlem obwoźnym. Terenem działalności 
objęty jest przede wszystkim rynek regionalny czyli woje-
wództwo podkarpackie. Przedmiotem sprzedaży są różnego 
rodzaju wyroby wykonane z antyalergicznej, nierdzewnej 
stali szlachetnej. Towar można kupić przede wszystkim na 
bazarach i targowiskach w Przemyślu, Rzeszowie, Przewor-
sku czy Jarosławiu, ale moje towary wystawiane są także na 
różnego rodzaju imprezach plenerowych takich jak festyny 
gminne czy dożynki. Firma od momentu powstania zatrudni-
ła dwie osoby do pomocy w sprzedaży bezpośredniej.

Ze względu na oferowane przez moją firmę towary tj. pier-
ścionki, bransoletki, zawieszki, kolczyki, łańcuszki, naszyjniki, 
broszki oraz inne rodzaje drobnej biżuterii, to kobiety stano-
wią większą część moich klientów. Cenią one mobilność na-
szej firmy i dojazd do miejsca zamieszkania klienta. Szeroki 
asortyment jak również możliwość sprawdzenia i dotknięcia 
towaru przez klienta to także bardzo istotna cecha, która róż-
ni nas od sprzedaży internetowej. Niska cena w porównaniu 
z wysoką jakością towarów to kolejny argument, który prze-
mawia za tym żeby skorzystać z mojej oferty.

Firma Handlowa „BŁYSKOTKA”  
Lidia Rostecka

Mój pomysł na mój biznes to sprzedaż znanych za granicą 
od wielu lat, a w Polsce zyskujących dopiero na popularności 
orzeźwiających napojów zarówno na bazie mleka jak i owo-
ców, o różnych stopniach zmrożenia (od płynnej konsystencji 
do mocno zmrożonej, przypominającej sorbet). Urządzeniem 
dzięki któremu mogę  produkować napoje jest granitor. 

Napoje oferuję głównie podczas imprez masowych, plenero-
wych, sportowych, a także okolicznościowych organizowa-
nych w lokalach.

Oferta mojej firmy obejmuje sprzedaż:
• granity,
• mrożonej kawy i herbaty,
• drinków bezalkoholowych,
• orzeźwiających sorbetów,
• kawy,
• napojów.

F.H.U. MONIKA Monika Wajda



17

Beneficjenci pomocy

Pomysł na otwarcie firmy remontowo-budowlanej zrodził 
się w wyniku zbadania potrzeb lokalnego rynku w zakresie 
przeprowadzania remontów czy odnawiania wnętrz. Dzięki 
nawiązaniu współpracy z poprzednimi pracodawcami oraz 
wykonawcami  większych prac budowlanych podjąłem decy-
zję o otwarciu własnej firmy.

Oferta obwjmuje:
• usługi remontowo-wykończeniowe (remonty wnętrz do-

mów, mieszkań) 
• usługi ogólnobudowlane (m.in. budowa wędzarni wraz 

z obudową, budowa ścieżek ogrodowych, budowa komin-
ków)

• usługi stolarskie (budowa altan ogrodowych, układanie 
więźb dachowych, budowa tarasów drewnianych,  wyko-
nywanie mebli ogrodowych: stoły, krzesła, szafki, półki, 
komody).

Firma Remontowo - Budowlana  
DZIEDZIC ANDRZEJ

Przedmiotem działalności mojej firmy jest mała gastronomia 
w formie lodziarni-baru. Firmę prowadzę przy deptaku nad 
Sanem, w pobliżu kładki rowerowej.

Oferta obejmuje:
• lody włoskie z automatu,
• lody gałkowe,
• gofry,
• naleśniki,
• pączki,
• ciastka,
• granita,
• napoje chłodzące.

Firma Handlowo-Usługowa  
Marcin Kowalski
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 Pomysł na mój biznes to internetowy sklep  z   odzieżą uży-
waną i nową, zarówno damską i męską, a także sprzedaż ak-
cesoriów i dekoracji dla domu. 

Oferta obejmuje sprzedaż:
• odzieży markowej nowej i używanej (damskiej i męskiej) 

- bluzki,   sukienki,   spodnie damskie i męskie, marynar-
ki damskie i męskie,  płaszcze damskie i męskie,  swetry 
damskie i męskie, kurtki damskie i męskie,  buty damskie 
i męskie,

• akcesoriów - czapki, chusty, szaliki, kominy,  paski, torby.
• dekoracji do domu – poduszek, poszewek na poduszki, dy-

waników, zasłon i firan, kocy, narzut.

Towary sprzedawane są również za pośrednictwem portalu 
aukcyjnego allegro.

FIRMA SECONDHAND Barbara Malec

Firma  Remontowo - Budowlana „Pod - Klucz” zajmuje się 
kompleksowymi usługami wykończenia wnętrz domów, 
mieszkań i lokali usługowych głównie w rejonie rzeszowskim 
województwa podkarpackiego. Moja oferta skierowana jest 
do wszystkich osób, które chciałyby poprawić wygląd czy też 
funkcjonalność swojego mieszkania, domu lub biura.

Szczegółowa oferta firmy obejmuje następujące usługi:
• kompleksowe wykończenia wnętrz,
• adaptacja poddaszy,
• sufity podwieszane gips-karton,
• układanie paneli ściennych i podłogowych,
• gładzie gipsowe,
• malowanie (również natryskowe),
• montaż stolarki budowlana (montaż okien, drzwi, itp.),
• biały montaż,
• układanie glazury,
• instalacje hydrauliczne,
• instalacje elektryczne,
• prace ogólnobudowlane.

Firma Remontowo-Budowlana  
„POD-KLUCZ” Wiesław Głowiak
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Pracując jako robotnik budowlany oraz prowadząc wcze-
śniej własną firmę brałem udział w realizowaniu zleceń dla 
przeróżnych odbiorów. Byłem świadkiem wielu rozmów 
z klientami, którzy narzekali na brak firm oferujących usługi 
projektowania i aranżacji wnętrz i byli zmuszeni dokonywać 
remontów bez pewności, jaki uzyskają rezultat.  W związku 
z powyższym postanowiłem założyć firmę, która będzie zaj-
mowała się zarówno projektowaniem aranżacji pomieszczeń, 
jak i wykonywaniem prac remontowo - wykończeniowych wg 
wykonanego wcześniej projektu.

Oferta obejmuje:
• przygotowywanie projektów aranżacji wnętrz,
• realizacja prac remontowo-wykończeniowych,
• szkolenia i warsztaty z wykonywania tynków dekoracyj-

nych (trawertyn, wenecki, stiuki, francuskie i inne).

Firma Usługowa RUSTIKO  
Krzysztof Janczura

Prowadzona działalność jest ściśle związana z moim wy-
kształceniem i wieloletnim doświadczeniem w branży bu-
dowlanej. 

Otwierając firmę wykorzystałam nabyte przez wiele lat umie-
jętności, wiedzę oraz kontakty w branży budowlanej jako 
osoba pełniąca wcześniej obowiązki związane z nadzorem 
budowlanym. Nie chcąc tracić styczności z tą branżą posta-
nowiłam wziąć udział w projekcie „Własna firma …” i założyć 
własną firmę.

Oferta firmy obejmuje:
• Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi 

(pełnienie obowiązków kierownika budowy). 
• Nadzorowanie budowy lub innych robót budowlanych 

(pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego). 
• Prowadzenie czynności mających na celu doprowadzenie 

wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem.
• Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu techniczne-

go budynków. 
• Opracowanie stanu technicznego budynków. 
• Doradztwo techniczne, w sprawach dotyczących:

• procesu budowy tj. zgodności przebiegu procesu bu-
dowlanego z przepisami prawa budowlanego, projek-
tem budowlanym, warunkami okresowymi w decyzji 
o pozwoleniu na budowę i wiedzą techniczną,

• rozbiórki obiektów budowlanych, 
• użytkowania obiektów istniejących i utrzymania 

ich w odpowiednim stanie technicznym, zgodnym  
z obowiązującymi przepisami,

• legalizacja samowoli budowlanych. 
• Badanie obiektów budowlanych kamerą termowizyjną.

Firma Usługowa mgr inż. Barbara Biłas
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Pomysł na działalność gospodarczą zrodził się w wyniku za-
potrzebowania rynku oraz moich osobistych pasji i doświad-
czenia zawodowego związanego z fotografią dziecięcą.

Obecnie firmę prowadzę samodzielnie.

Oferta obejmuje mobilne i studyjne usługi fotograficzne i pro-
jektowe w zakresie:
• sesji noworodkowych,
• sesji ciążowych,
• sesji rodzinnych,
• fotorelacji z imprez okolicznościowych,
• fotoalbumów rodzinnych w postaci fotoksiążek, 
• zaproszeń.

Agnieszka Chudzik Fotografia

Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza związana 
jest z zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność pro-
wadzę na obszarze miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego 
i powiatów sąsiadujących.

Oferta obejmuje:
• projektowanie i zakładanie ogrodów, 
• usługi pielęgnacji ogrodów (m.in. koszenie trawy, przyci-

nanie drzewek, krzewów, żywopłotów),
• usuwanie odpadów np. liści, gałęzi, sadzenie, przesadza-

nie drzewek, krzewów kwiatów,
• wykonywanie ścieżek pieszych i dla pojazdów,
• pielęgnację kwiatów i rabatek.

FLOWER POWER Anna Szyndlar
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Galicyjski Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego powstał 
z myślą o dzieciach i dorosłych, którzy borykają się z różny-
mi problemami natury emocjonalnej, edukacyjnej oraz wy-
chowawczej, które objawiają się w codziennym życiu i relacji 
z innymi ludźmi. Głównym celem naszych oddziaływań jest 
pomoc klientom w podnoszeniu jakości ich życia poprzez bu-
dowanie prawidłowych relacji z samym sobą i drugim czło-
wiekiem.

Oferowane usługi:
• Terapia pedagogiczna - zajęcia dla dzieci i młodzieży ze 

specyficznymi trudnościami w nauce,
• Porady i konsultacje dla osób stosujących przemoc oraz 

dla osób doznających przemocy,
• Trening Zastępowania Agresji metodą ART,
• Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci 

i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i emocjonal-
nymi:
• Zajęcia psychoedukacyjne,
• Trening Umiejętności Społecznych, 
• Terapia metodą „Kids’ Skills - Dam Radę  oparta  na zało-

żeniach i metodologii podejścia Terapii Skoncentrowanej 
na Rozwiązaniu”),

• Warsztaty dla rodziców „Jestem z Ciebie dumny”,
• Psychoterapia indywidualna, par i rodziny,
• Konsultacje okołoporodowe,
• Doradztwo laktacyjne-porady ,
• Szkoła rodzenia - teoretyczne i praktyczne przygotowanie 

do porodu i rodzicielstwa,
• Szkolenia:

• Masaż dziecięcy - nauka techniki masażu Shantala,
• Komunikacja prenatalna z dzieckiem - nawiązywanie 

kontaktu emocjonalnego z nienarodzonym dzieckiem,
• Chustonoszenie - nauka wiązania chusty,
• Szkolenia dla instytucji i organizacji pozarządowych.

Galicyjski Ośrodek Terapii i Rozwoju  
Osobistego Katarzyna Nowakowska

Uruchomiona przeze mnie działalność to serwis i sprzedaż 
elektronarzędzi.

Oferta firmy obejmuje:
• serwis elektronarzędzi,
• sprzedaż elektronarzędzi i części zamiennych.
• wypożyczalnia elektronarzędzi,
• naprawa silników elektrycznych i urządzeń elektrycznych,
• drobne naprawy AGD.

FUH ELEKTROFAN Serwis i Sprzedaż  
elektronarzędzi Rafał Zagrobelny
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Otwarta przeze mnie działalność to salon masażu. Do udziału 
w projekcie i założenia firmy skłoniła mnie głównie posiada-
na wiedza i doświadczenie, zainteresowanie sportem, rekre-
acją i fizjoterapią oraz pasja i chęć rozwoju w tej dziedzinie. 
O zainteresowaniu branżą zadecydowała również obserwa-
cja otoczenia. Rynek usług fizjoterapeutycznych stale rośnie, 
zwiększa się liczba Polaków uprawiających aktywnie sport. 
Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na masaże relaksacyj-
ne, lecznicze i sportowe.

Oferta firmy obejmuje:
• masaż klasyczny całego ciała (z użyciem olejków), 
• masaż leczniczy (przeciwbólowy, antystresowy, wykony-

wany za pomocą ugniatania, głaskania),  
• drenaż limfatyczny (przepychanie toksyn i produktów 

przemiany materii), 
• kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne), 
• masaż relaksujący (łagodzący napięcie nerwowe),
• masaż sportowy z elementami masażu izometrycznego 

(kondycyjny, treningowy, przed zawodami, restytucyjny, 
przedwysiłkowy, międzywysiłkowy, powysiłkowy),

• masaż bańką chińską (detoksykacyjny, antycelulitowy), 
• masaż gorącymi kamieniami (przy pomocy kamieni wulka-

nicznych), 
• masaż aromaterapeutyczny (z użyciem olejków eterycz-

nych), 
• masaż twarzy, stóp i dłoni.

HELFIMASAŻ Małgorzata Czesnar

Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest zago-
spodarowanie terenów zielonych.

Oferta firmy obejmuje:
• koszenie trawników i różnego typu terenów zielonych,
• przycinka i formowanie żywopłotów, 
• oczyszczanie, grabienie/sprzątanie trawników i terenów 

zielonych; 
• usługi piłą łańcuchową (wycinkę, usuwanie drzew, gałęzi, 

krzaków i krzewów),
• opryskiwanie chwastobójcze / owadobójcze / odkomarza-

nie,
• odśnieżanie i utrzymanie chodników, dróg wewnętrz-

nych, parkingów, 
• odśnieżanie dachów.

Golden Garden Mariusz Fok
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W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę 
usługi związane z oprawą muzyczną zaplanowanych wyda-
rzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych, jak również 
prowadzę studio nagraniowe.

Oferta firmy obejmuje:
• sesje nagraniowe w studio.
• produkcja utworów na zamówienie (komponowanie),
• nagłaśnianie imprez okolicznościowych (koncerty, spekta-

kle teatralne),
• mix / masterin nagrań dźwiękowych,
• nagrania lektorskie,
• wideo-filmowanie.

IMPRESARIAT Daniel Trusz

Założona przeze mnie firma oferuje usługi renowacji  po-
wierzchni metodą piaskowania.

Zajmuję się piaskowaniem takich powierzchni jak stal, żeliwo, 
aluminium, drewno, beton, czy cegła. 

Usługi wykonuję dzięki sprężarce powietrza zakupionej 
z dotacji. Sprężarka ułatwia dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc i ich dokładne oczyszczenie, co przy tradycyjnej meto-
dzie (np. szlifierką z papierem ściernym) nie byłoby możliwe.

Oferta firmy obejmuje:
• piaskowanie i konserwacja podwozi samochodowych,
• piaskowanie karoserii samochodowych
• piaskowanie ram motocykli,
• piaskowanie maszyn rolniczych,
• piaskowanie felg i innych małogabarytowych elementów 

metalowych i drewnianych,
• piaskowanie ogrodzeń, elewacji oraz bruku.

Henryk Chuchra
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Podjęcie decyzji o profilu firmy było spowodowane zauwa-
żalną tendencją wzrostową przyjazdów turystów krajowych 
i zagranicznych do miejscowości Solina w woj. podkarpackim. 
Kierunek moich studiów oraz zainteresowania umocniły prze-
konanie  słuszności wyboru rodzaju działalności turystycznej. 
Apartement Amaretto znajduje się w pięknej miejscowości 
Solina do której chętnie przyjeżdżają co roku turyści.

Oferta firmy obejmuje wynajem w pełni wyposażonego apar-
tamentu dla max. 6 osób.

Całoroczna sprzedaż noclegów wraz z ofertą organizacji cza-
su wolnego oraz możliwością transferu z lotniska do miejsco-
wości Solina daje gwarancję powodzenia założonego przeze 
mnie biznesu.

Joanna Gładysz AMARETTO

Moje wieloletnie doświadczenie w  branży tworzywowej 
i transportowej  wykorzystuję dzisiaj do bezpośredniej reali-
zacji serwisu jachtów w południowej Polsce, pozwalających 
zaoferować Państwu pełną gamę usług od drobnych napraw, 
po holowanie i zimowanie, aż po całoroczną opiekę na Pań-
stwa sprzętem wodnym, jachtami i łodziami.

Działam na terenie całej Polski.

Całoroczna kompleksowa obsługa jachtów,  lodzi i sprzętu 
pływającego:
• Holowanie 
• Slipowanie / wodowanie
• Rozładunek  / załadunek
• Konserwacja i drobne naprawy
• Zimowanie 
• Doradztwo przy kupnie i sprzedaży

„Jacht Serwis - Podkarpacie”  
Mariusz Burnat



25

Beneficjenci pomocy

Prowadzona działalność polega się na sprzedaży piasku, żwi-
ru i kamienia ozdobnego oraz na usługach ładowarką jedno-
naczyniową.

Do założenia firmy skłoniło mnie duże zapotrzebowanie 
branży budowlanej na surowce sypkie, takie jak: piasek i żwir. 
Moja firma jest pośrednikiem pomiędzy żwirownią, a klien-
tem. Zapotrzebowanie na materiały budowlane jest bardzo 
duże i nigdy nie zmaleje, gdyż klienci zawsze będą budować 
domy, drogi, urządzać ogrody, itp. Obecnie w ramach prowa-
dzonej działalności zatrudniam jednego pracownika.

Oferta firmy obejmuje:
• sprzedaż piasku i żwiru - różne granulacje i rodzaje, 
• sprzedaż kamienia ozdobnego (m.in.: granit, piaskowiec),
• usługi ładowarką.

KARE Karol Kijanka

Kancelaria Prawna Sierra Zulu zajmuje się specjalistyczną 
i kompleksową obsługą prawną. Klientom oferujemy znale-
zienie rozwiązań prawnych ułatwiających rozwikłanie proble-
mów i przyspieszających rozwój, to nie lada wyzwanie. 

Nasza kancelaria oferuje usługi dostosowane do indywidual-
nych oczekiwań klientów, w oparciu o fachową wiedzę oraz 
pełne zaangażowanie. Każdą powierzoną nam sprawę trak-
tujemy indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki branży lub 
sytuacji życiowej klienta.

Obecnie Kancelaria zatrudnia jednego pracownika.

Oto czym się zajmujemy:
• Prawo lotnicze,
• Prawo międzynarodowe,
• Prawo górnicze,
• Prawo budowlane,
• Prawo handlowe,
• Prawo autorskie,
• Prawo pracy,
• Rozwody,
• Alimenty,
• Spadki,
• Wykroczenia,
• Podatki,
• Odszkodowania.

Kancelaria Prawna SIERRA ZULU  
adwokat Edyta Ziemba
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Firma zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem mebli na 
wymiar. Powstała z pasji do tworzenia nowych i nietuzinko-
wych projektów. Działa na terenie województwa podkarpac-
kiego. 

Firma zatrudnia jednego pracownika. 

Z entuzjazmem i indywidualnym podejściem tworzymy me-
ble, które dają poczucie komfortu.

Oferta firmy obejmuje wykonywanie na wymiar mebli ku-
chennych, biurowych, łazienkowych, szaf, garderob oraz za-
budowy wnęk i skosów.

KIM STUDIO Katarzyna Majchrowska

Motywem do podjęcia działalności była chęć wypełnienia 
występującej w moim powiecie luki w branży organizowania 
przyjęć urodzinowych dla dzieci.

Firma oferuje wypożyczenie na przyjęcia, m.in.: urodzinowe, 
dmuchanych zjeżdżalni oraz innych zabawek dla dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat. W ofercie przygotowane są 4 pakiety odpo-
wiednio dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych 
klienta.

KidsParty Monika Zadworna
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Moja pasja związana z kawą i herbatą zaczęła się kilkanaście 
lat temu. Od kiedy pamiętam smaki te, były dla mnie czymś 
wyjątkowym. Zawsze zastanawiałam się jak połączyć je ze 
sobą, by otrzymać z tego pewną korzyść. Spełnieniem  reali-
zacji mojej wizji stało się założenie sklepu, w którym mogłam 
zaprezentować jak smakuje prawdziwa kawa i jak wiele aro-
matów może mieć dobra herbata.

Sklep „La Tasse” oferuje kilkanaście rodzajów tradycyjnych, 
smakowych oraz ziołowych herbat, jak i aromatycznych kaw. 
W asortymencie sklepu dodatkowo jest porcelana, jak i akce-
soria do przyrządzania kaw i herbat.

La Tasse - Katarzyna SkrobaczKonFaCe Karolina Konys

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą personalizowanej 
odzieży dla dzieci i dorosłych, które są projektowane częścio-
wo przez zamawiających. Ten rodzaj bardzo zindywidualizo-
wanego produktu jest doskonalą alternatywą dla masowo 
wytwarzanej konfekcji odzieży i akcesoriów dostępnych na 
rynku.

Głównym założeniem firmy jest projektowanie unikatowych, 
wzorów odzieży, których twórcami będą dzieci. To właśnie 
ich twórczość tak kolorowa, barwna i oryginalna, która po-
wstaje codziennie w domach, przedszkolach, szkołach, jest 
podstawą do zaprojektowania grafiki na odzież. Wielu rodzi-
ców/opiekunów chciałoby się pochwalić twórczością swoje-
go dziecka w tak oryginalny sposób jak ukazanie dzieła na 
swoim ubiorze w pracy, na spotkaniu z przyjaciółmi lub przy 
innych okolicznościach. Dzięki mojej firmie jest to teraz moż-
liwe i bardzo proste. Wystarczy, że rodzic/opiekun prześle mi 
pracę swojego dziecka, wybierze dany wzór odzieży, a ja zaj-
mę się resztą.

Całkowicie indywidualny i niepowtarzalny  wzór graficzny 
może zostać przeniesiony na jedną z linii asortymentowych.

Moje produkty:
• koszula długi rękaw damska/męska
• bluza damska/ męska,
• bluzka dzianina damska/ męska,
• sukienka damska/ dziecięca,
• torba bawełniana z nadrukiem,
• poszewka na poduszkę,
• kocyk,
• apaszka bawełniana.

Jestem otwarta na pomysły i propozycje moich klientów.



28

Beneficjenci pomocy

Motywacją do założenia własnej działalności była przede 
wszystkim chęć bycia niezależnym, osiągnięcie sukcesu za-
wodowego i bycie własnym szefem. Działalność prowadzona 
jest w zakresie świadczenia usług związanych z projektowa-
niem i wykonywaniem mebli na wymiar oraz projektowaniem 
i artystycznym malowaniem wnętrz. Gwarantuję fachowe do-
radztwo i wykonanie projektu komputerowego w profesjo-
nalnym programie. Oferuję bogaty wybór wariantów wyko-
nania mebli oraz profesjonalne wykonanie oraz montaż. 

Obecnie zatrudniam jednego pracownika w niepełnym wy-
miarze czasu pracy.

W skład oferty wchodzą:
• zabudowa wnęk i garderoby,
• meble kuchenne,
• meble sklepowe,
• meble biurowe,
• meble łazienkowe,
• meble pokojowe,
• meble do sypialni,
• meble specjalistyczne oraz inne na zlecenie klienta,
• artystyczne malowanie wnętrz.

LUKAS ART-MEB Łukasz Bielko

Mój pierwszy udział w targach zagranicznych w roli tłumacza 
miał miejsce w klasie maturalnej. Późniejsza praca w firmie 
Wizzair, dłuższe wyjazdy do Chile i Meksyku, współpraca 
z firmą RMO International Healthcare LLP czy firmą Order of 
Code Sp. z o.o. oraz siedem lat doświadczenia w prowadze-
niu Fundacji Wymiany Kulturowej toTU toTAM dały mi solid-
ne podstawy zarówno w dziedzinie współpracy międzynaro-
dowej jak i w zarządzaniu.

LANGUAGE HUB kieruje swoją ofertę głównie do firm, dla 
których niezbędna jest obsługa biura w języku angielskim  
i/lub hiszpańskim włączając tłumaczenia oraz szkolenia ję-
zyka biznesu i komunikacji międzykulturowej. Dodatkowo 
świadczone są usługi w dziedzinie organizacji targów między-
narodowych. Innowacyjność mojej firmy polegać będzie na 
możliwości zakupu niektórych usług w formie abonamentu 
(usługa asystencko-biurowa). Cechy wyróżniające mnie jako 
osobę to otwartość międzykulturowa, kreatywność, samo-
dzielność oraz odwaga do wdrażania własnych pomysłów. 

Zakładam zatrudnienie pracownika w miarę jak firma będzie 
się rozwijać.

Oferta firmy obejmuje:
• Obsługę asystencko-biurową w języku angielskim,
• Obsługę asystencko-biurową w języku hiszpańskim,
• Tłumaczenie zwykłe pisemne język angielski,
• Tłumaczenie ustne język angielski,
• Tłumaczenie ustne język hiszpański,
• Szkolenie Business English dla firm,
• Szkolenie Business Spanish dla firm, 
• Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa”,
• Organizacja eventów - język angielski,
• Organizacja eventów - język hiszpański.

LANGUAGE HUB Magdalena Pardel-Trefler
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Jestem młodym i energicznym prawnikiem. Wiedza i do-
świadczenie zdobyte podczas pracy w korporacjach prawni-
czych, skłoniła mnie do stworzenia dla moich klientów nowej 
jakości usług. Na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami 
z branży budowlanej, ochrony środowiska, handlowej i ubez-
pieczeniowej. 

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na rzecz 
osób indywidualnych oraz zapewnia wsparcie prawne lokal-
nego biznesu.

Oferta Kancelarii obejmuje:
• analizę ryzyka prawnego związanego z Twoją działalno-

ścią gospodarczą, 
• przygotowanie dla Ciebie umowy, która najlepiej zabez-

pieczy Twoje interesy, 
• podpowiedzi jak unikać błędów i nieprawidłowości mogą-

cych skutkować odpowiedzialnością cywilną, administra-
cyjną i karną, 

• pomoc w wyegzekwowaniu należności od kontrahentów, 
• doradztwo i reprezentację klienta w sądzie i przed urzę-

dami, 
• kompleksową obsługę przedsiębiorców.

Wiem jak ciężko pracowałeś na swój własny biznes, dlatego 
oferuję Ci profesjonalne wsparcie prawne dopasowane do 
Twoich potrzeb.

Marcin Smoleń, Kancelaria Adwokacka 
adw. Marcin Smoleń

Podjęta przeze mnie działalność to internetowa wypożyczal-
nia z odzieżą do chrztu oraz odzieżą okazjonalną „Skarb Ma-
lucha”.

Planując działalność jako rodzic pomyślałam, że wypoży-
czalnia jest świetną alternatywą dla sklepu. Wielu rodziców 
z pewnością chętnie skorzysta z możliwości wypożyczenia 
odzieży bez konieczności wydawania pieniędzy na rzeczy, 
które będą wykorzystane tylko raz. Dzieci bardzo szybko ro-
sną, a zakup odzieży używanej jednorazowo lub bardzo oka-
zjonalnie jest wydatkiem mało racjonalnym, co czyni wypoży-
czalnię atrakcyjną alternatywą.

W wypożyczalni oferuję usługę wypożyczenia przede wszyst-
kim ubranek do chrztu, ale również ubrania eleganckie dla 
większych dzieci (garnitury, sukienki, muszki, opaski).

Równolegle do wypożyczalni proponuję zakup dodatków ta-
kich jak: bielizna, body, rajstopy, skarpetki.

Małgorzata Skowron
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Moja firma zajmuje się kompleksowym wykańczaniem 
wnętrz, ze szczególnym naciskiem na usługi glazurnicze.

Obszarem działalności firmy jest głównie powiat leski, biesz-
czadzki i sanocki.

Większość moich klientów stanowią osoby fizyczne (właści-
ciele mieszkań, domów) i firmy głównie z branży hotelarskiej 
i agroturystycznej, których w regionie Bieszczad nie brakuje.

Dzięki dotacji sfinansowany został zakup środka transportu 
oraz niezbędnych urządzeń i narzędzi do wykonywania pro-
wadzonej działalności. Obecnie firma nie zatrudnia pracow-
nika.

Firma oferuje profesjonalne usługi wykończenia mieszkań 
i lokali użytkowych, w szczególności kuchni, łazienek, balko-
nów, tarasów, schodów. Główny rodzaj świadczonych usług 
to: glazurnictwo, regipsy - suche tynki, gładź  szpachlowa, 
biały montaż, montaż podwieszanych sufitów, tynki deko-
racyjne, montaż paneli, wszelkie konstrukcie z płyt gipsowo
-kartonowych, itp.

Marian Samuś  
Usługi Remontowo Budowlane

Założona przeze mnie firma oferuje szeroki wachlarz usług, 
począwszy od ogólnobudowlanych po kompleksowe wykoń-
czenia wnętrz. Obszarem mojej działalności jest teren woje-
wództwa podkarpackiego i małopolskiego.

Oferta firmy obejmuje:
• Prace budowlane zewnętrzne: wykopy ziemne (ławy, fun-

damenty), mury ( ściany nośne, działowe), płyty (strop), 
poddasze (ściany szczytowe), słupy betonowe (podciągi, 
belki), schody, tarasy, ogrodzenia,  elewacje (termoizola-
cja budynku).

• Prace budowlane wewnętrzne: elektryka,  hydraulika, 
ocieplanie poddaszy, montaż płyt gipsowo-kartonowych, 
montaż terakoty, montaż białego sprzętu (kabiny pryszni-
cowe, wc).

Marek Nykiel Firma Usługowo-Budowlana
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Działalność jaką podjąłem polega na produkcji elementów 
betonowych oraz ogrodzeń stalowych wraz z ich montażem. 
Motywem założenia działalności była chęć pracowania na 
własny rachunek co daje dużo więcej możliwości rozwoju jak 
i samorealizacji. Rynek firmy ma charakter lokalny. Obecnie 
zatrudniam jedną osobę na część etatu.

Oferta firmy jest dość szeroka, również pod indywidualne 
zamówienia. Głównie zajmuję się produkcją elementów be-
tonowych jak i ogrodzeń stalowych. Dodatkową zaletą mojej 
firmy jest kompleksowość usług jakie proponuję od produkcji 
po montaż.

Met-Bet Karol Orkisz

Firma działa w branży modowej w obszarze e-commerce. Od 
początku nastawiona jest na rozwój i wszelkie nowinki mo-
dowe. Naszym celem jest wyjście naprzeciw kobietom i ich 
wymaganiom, a także by Klientki czuły się komfortowo i wy-
glądały olśniewająco.

Marisoll to sklep internetowy stworzony dla nowoczesnych 
kobiet. Znajdziesz u nas wszystko od sukienek, bluzek po 
spodnie i okrycia wierzchnie. Sprzedajemy ubrania wykonane 
z wysokiej jakości tkanin, które zadowolą najbardziej wyma-
gające Klientki.  Z nami przygotujesz się na wyjątkowe okazje, 
a także znajdziesz rewelacyjne ubrania na co dzień. Zakupy 
z nami to sama przyjemność - z łatwością zamówisz ubrania, 
które szybko dotrą do Ciebie pięknie zapakowane, w pełni 
zgodne z ich zdjęciem i opisem.

MARISOLL BUTIK Magdalena Kuza
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Kosmetologia, wizaż, stylizacja rzęs, a także makijaż perma-
nentny to obszary, w których prowadzę swoją działalność 
gospodarczą jako „Mobilne Studio Kosmetyki i Wizażu MA-
DAME”.

Charakterystyczną cechą mojej działalności jest przede 
wszystkim duża mobilność, dostępność czasowa dla klienta, 
wysoka jakość usług, a także szeroka gama proponowanych 
usług. Istotną cechą proponowanej oferty jest możliwość 
skorzystania z np. artystycznego zdobienia paznokci co na 
obecnym rynku zdobiennictwa paznokci jest nowością.

Działalność swoją wykonuję na terenie miasta Przemyśla, 
a także gmin ościennych w obrębie do kilkunastu kilometrów 
tj.: Żurawica, Medyka, Krasiczyn, Ostrów, Orły.

Oferta firmy obejmuje:
• Manicure (tradycyjny, hybrydowy, japoński, tytanowy), 
• Zdobienie paznokci,
• Pedicure (tradycyjny, hybrydowy, japoński, tytanowy),
• Przedłużanie paznokci żelem (na tipsie, formie lub prepa-

ratami hybrydo-żelowymi),
• Makijaż (dzienny, wieczorowy, ślubny, fotograficzny),
• Przekłuwanie uszu, 
• Przedłużanie i zagęszczanie rzęs (metoda od 1:1 - 8:1 

tzw.8d).

Mobilne Studio Kosmetyki i Wizażu -  
Madame Sabina Leja

Dzięki udziałowi w projekcie otworzyłam butik internetowy 
z wyselekcjonowanym asortymentem obuwia i odzieży dam-
skiej oraz dodatkami i akcesoriami odzieżowymi sprzedawa-
nymi pod własną marką.

W ofercie posiadam towary producentów polskich jak i za-
granicznych (głównie włoskich).

Asortyment oferowanych towarów obejmuje kolekcje kon-
fekcji damskiej, obuwie oraz dodatki zgodnie z obowiązują-
cymi w aktualnej modzie trendami. Najważniejsze pozycje 
mojego asortymentu  to:
• okrycia wierzchnie (płaszcze, kurtki),
• swetry,
• bluzki,
• sukienki (wizytowe, codzienne);
• spodnie,
• obuwie (letnie, zimowe, przejściowe, wizytowe, codzien-

ne),
• torebki,
• dodatki i akcesoria (paski, czapki, rękawiczki, szaliki, itp.).

MKONSULTING Magda Korytko
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Głównym przedmiotem działalności firmy jest szeroko rozu-
miana architektura wnętrz. Dotychczasowe doświadczenie 
zawodowe i zainteresowania skłoniły mnie do podjęcia tego 
typu działalności. Przeprowadzona analiza rynku wykazała, 
że wraz z intensywnym rozwojem rynku nieruchomości na 
terenie miasta Rzeszowa należy się spodziewać zwiększo-
nego zapotrzebowania na usługi projektantów wnętrz. Bez-
pośrednią motywacją założenia firmy była możliwość pozy-
skania dofinansowania, co umożliwiło zakup kosztownego 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędne-
go w pracy projektanta wnętrz, pozwalającego na tworzenie 
fotorealistycznych wizualizacji. 

W chwili obecnej moja firma nie zatrudnia pracowników.

Podstawowy element oferty stanowią projekty wnętrz pry-
watnych domów jednorodzinnych, apartamentów, mieszkań 
oraz przestrzeni biurowych i innych lokali użytkowych. Ofer-
ta skierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i  przed-
siębiorstw. Kompleksowy projekt zawiera rzuty pomieszczeń 
z rozrysowanym układem mebli i sprzętów (układ funkcjonal-
ny), wizualizacje, rzuty z wytycznymi do instalacji elektrycz-
nej, instalacji wod-kan, układem sufitów, podłóg, kolorystyką 
oraz rysunki szczegółowe dla wykonawców wraz z zestawie-
niami użytych materiałów z podanymi ilościami. W zależności 
od potrzeb klienta projekt może ograniczyć się do samego 
układu funkcjonalnego lub wizualizacji. Na życzenie klienta 
możliwy jest także bezpośredni nadzór autorski nad realiza-
cją projektu.

MoRe project Monika Świętoń

Moja działalność polega na świadczeniu mobilnych usług 
administracyjno-biurowych oraz sprzedaży artykułów biuro-
wych. Pomysł na zgłoszenie się do projektu „Własna firma” 
z koncepcją na tego typu działalność gospodarczą wynikał 
przede wszystkim z faktu mojego dotychczasowego do-
świadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy w cha-
rakterze sekretarki podczas której zdołałam poznać branżę 
usług (jakie obecnie świadczę w ramach własnej działalności 
gospodarczej), ogromne zapotrzebowanie lokalnego rynku 
na tego typu usługi, a szczególnie usługi świadczone w for-
mie mobilnej, które dla zleceniodawcy takich usług stanowią 
znaczącą korzyść w postaci braku konieczności zatrudniania 
w danej firmie dodatkowego pracownika i ponoszenia z tego 
tytułu dodatkowych kosztów.

Głównym obszarem działalności jest mocno rozwijające się 
miasto Rzeszów.

Oferta firmy obejmuje:
• mobilny sekretariat,
• sekretarka z dojazdem do firmy,
• zdalna obsługa biura,
• dostarczanie dokumentów do siedziby firmy,
• zaopatrywanie w materiały biurowe. 

”MOBI-OFFICE” Mobilne Usługi Biurowe 
Marzena Szymańska



34

Beneficjenci pomocy

Pracownia Krawiecka Anna Mucha oferuje szeroką gamę 
usług krawieckich z indywidualnym podejściem do klienta. 
Firma jest w stanie spełnić wymagania klientów, doradzić 
im fason stroju i dopasować do sylwetki. Misją firmy jest za-
pewnienie komfortu w tworzeniu wizerunku w atmosferze 
zaufania, elastycznego i indywidualnego podejścia do klienta 
poprzez profesjonalne wykonywanie podjętych działań.

Zakres oferowanych usług:
• projektowanie strojów,
• szycie na miarę np. spódnic, spodni, żakietów, marynarek, 

sukienek, sukien ślubnych, alb komunijnych,
• dokonywanie wszelakich poprawek krawieckich (skraca-

nia, zwężania, poszerzania, cerowania, łatania),
• wszywanie i wymiana zamków, guzików, tasiemek, lamó-

wek,
• szycie i przerabianie firan, zasłon, pościeli, ręczników,
• ozdabianie odzieży koralikami, cekinami, kwiatkami, itp.,
• wymiana podszewek w marynarkach, żakietach, kurtkach, 

płaszczach, spódnicach, sukienkach,
• nabijanie nap i guzików metalowych,
• szycie drobnych gadżetów,
• udzielanie porad z zakresu stylizacji.

Pracownia Krawiecka Anna Mucha

Pracownia powstała z myślą o tych wszystkich, Małych i Du-
żych, którzy cenią wszelkie wytwory rąk ludzkich, którzy chcą 
poznawać, badać i tworzyć. Pracownia powstała również, 
a może nawet przede wszystkim, po to, by posiadać możli-
wość tworzenia w miejscu do tego przystosowanym, bez-
piecznym i przyjaznym. 

Powstała dla dobrej zabawy uczestników zajęć do wzmac-
niania więzi szczególnie rodzinnych, przyjacielskich. Obszar 
działania Pracowni obejmuje rynek klientów lokalnych: ro-
dzin z dziećmi, kobiet aktywnych, szkół, przedszkoli, placó-
wek edukacyjnych.

Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych, rodzin 
z dziećmi, grup szkolnych i starszych grup przedszkolnych 
i obejmuje zajęcia warsztatowe z ceramiki i innych technik 
rękodzielniczych tj. wikliniarstwo, tkactwo, batik i wiele in-
nych. Zajęcia realizowane są stacjonarnie lub wyjazdowo. 
Mogą mieć postać tzw. „babskich wieczorów”, warsztatów 
integracyjnych oraz warsztatów edukacyjnych. Pracownia 
oferuje również sprzedaż wyrobów rękodzielniczych oraz 
przyjmuje zamówienia indywidualne.

Pracownia Ceramiki i Rękodzieła  
Artystycznego „Być” Katarzyna Być
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Projektowanie wnętrz od zawsze było moją pasją. Uczestni-
czyłam w najważniejszych wydarzeniach dotyczących tej te-
matyki i śledziłam aktualne trendy. W trakcie pobytu na urlo-
pie wychowawczym zdecydowałam, że czas wreszcie „iść 
na swoje” i połączyć pracę zawodową z wieloletnią pasją. 
Wsparcie finansowe otrzymane w ramach projektu „Własna 
firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” 
umożliwiło mi założenie pracowni projektowej. W ramach 
prowadzonej działalności świadczę usługi projektowania 
i aranżacji wnętrz domów jedno i wielorodzinnych, budyn-
ków użyteczności publicznej, handlowych, usługowych oraz 
biurowych. 

Oferta pracowni projektowej obejmuje:
• projektowanie wnętrz domów jedno i wielorodzinnych, 

budynków użyteczności publicznej, handlowych, usługo-
wych oraz biurowych,

• nadzór autorski nad realizowanymi projektami,
• inwentaryzacja architektoniczna obiektów,
• wizualizacje 3D projektowanych wnętrz.

ProDeco Pracownia Projektowa  
Magdalena Smajdor

Prowadząc Pracownię37 zajmuję się kreowaniem profesjo-
nalnej identyfikacji wizualnej firm oraz ich produktów. Spe-
cjalizuję się w fotografii reklamowej i produktowej, projek-
tach graficznych, a także w tworzeniu stron www. Zakres 
moich usług z branży reklamowej jest kompleksowy - od idei 
projektu, aż po realizację.

Fotografia oraz chęć tworzenia wyjątkowych i pięknych rze-
czy od zawsze była moją pasją, dzięki czemu jest to praca, 
w której spełniam się zawodowo.

Pracuję stacjonarnie w Rzeszowie oraz zdalnie na terenie ca-
łej Polski.

Oferta Pracowni37 obejmuje:
• Fotografię reklamową - Wykonuję profesjonalne fotogra-

fie reklamowe produktów oraz firmy.
• Retusz i obróbkę zdjęć - oferuję obróbkę zdjęć mającą na 

celu nadanie im nowego wyrazu lub usunięcie detali szko-
dliwych wizualnie.

• Strony internetowe - tworzę strony internetowe indywi-
dualnie zaprojektowane na potrzeby Twojego biznesu.

• Identyfikację wizualną - projektuję unikalne logo i spójną 
identyfikację wizualną Twojej firmy.

• Projektowanie graficzne - projektuję wszelkiego rodzaju 
materiały reklamowe, od ulotek, folderów i banerów po 
POS i opakowania produktów.

• Ilustracje - szkicuję, maluję, rysuję - tworzę ilustracje m.in. 
reklamowe, książkowe, instruktażowe i dla dzieci.

Pracownia37 Karol Karnas
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Prowadzę firmę, która zajmuje się wykonywaniem komplek-
sowej oraz efektywnej dekoracji na śluby, wesela, eventy, ju-
bileusze, bankiety, chrzciny, komunie. 

Dekoracje wykonywane są z tkanin, balonów, oświetlenia, 
kwiatów i innych dodatków, tak aby tworzyły niezapomniany 
nastrój każdej imprezy.

Firma oferuje usługi dekoratorskie w zakresie doboru:
• motywu przewodniego uroczystości,
• kolorystyki dekoracji,
• rodzaju tkanin i materiału,
• rodzaju oświetlenia i dodatków oraz detali, które podkre-

ślą wygląd Sali,
• kwiatów, które dopełnią wystrój i podwyższą estetykę ca-

łej stylistyki.

„Ra-Decor” Barbara Raczkowska

Prowadzę firmę, która specjalizuje się w świadczeniu usług 
sekretarsko-biurowych związanych z bieżącą działalnością 
firm zewnętrznych. 

Korzystając z usług proponowanych przez moją firmę, klient 
oszczędza swój czas oraz pieniądze, ponieważ nie będzie mu-
siał tworzyć kolejnego działu w strukturze swojej firmy i nie 
będzie zmuszony inwestować w sprzęt biurowy.

Moje wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie za-
wodowe pozwala rzetelnie określić zakres obowiązków, ja-
kie są do wykonania w danej firmie.

Swoją ofertę dedykuję w szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorstw na terenie powiatu sanockiego i okolic.

Głównymi klientami są firmy produkcyjne, budowlane, trans-
portowe, w których administracja biurowa nie jest rozbudo-
wana, natomiast obsługa biurowa, jak również przygotowy-
wanie ofert oraz obsługa zleceń od strony formalnej (w tym 
przetargi) są niezbędne do funkcjonowania firmy. 

Obecnie moja firma zatrudnia jednego pracownika.

Oferta firmy obejmuje m.in.:
• redagowanie, przygotowywanie pism,
• redagowanie ofert,
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
• przepisywanie tekstów na komputerze,
• obsługa korespondencji elektronicznej,
• obsługa korespondencji tradycyjnej - odbiór listów oraz 

przygotowanie poczty do wysyłki,
• odbiór połączeń telefonicznych,
• archiwizowanie dokumentów,
• rozliczanie delegacji,
• wypełnianie ankiet,
• prowadzenie terminarza spotkań,
• fakturowanie - wystawianie i wysyłanie faktur drogą elek-

troniczną, 
• obsługa bankowości elektronicznej - przelewy do ZUS 

i podatkowe,
• prowadzenie dokumentów kadrowych.

Profesjonalne Usługi Biurowe -  
Monika Janisz
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Odnaleźć Zaginione - to główne motto mojej firmy. 

Identyfikacja stanowisk archeologicznych stanowi ważny 
element postępowania badawczego w archeologii, a także 
w działalności konserwatorskiej, mającej na celu ochronę i za-
rządzanie dziedzictwem archeologicznym. 

Dzięki zakupionemu z dotacji urządzeniu do wykrywania 
metali i skanowania terenu mogę swoim klientom zapropo-
nować nowoczesną, nieinwazyjną metodę eksploracji, któ-
ra spełnia wymogi obecnych zaleceń konserwacji i ochrony 
dziedzictwa archeologicznego.

Świadczymy usługi we wszelkich pracach geofizycznego ska-
nowania terenu, poszukiwania zaginionych przedmiotów 
metalowych, jak i zabytkowych. Sprawdzimy się także przy 
dokładnej lokalizacji nawet na większych głębokościach kabli 
oraz rur. Znajdziemy depozyt po przodkach, jak i np. zgubio-
ną obrączkę. Nic co z metalu przed nami się w ziemi nie ukry-
je. Współpracujemy z archeologami, w naszej ofercie są także 
nadzory archeologiczne.

RELIC HUNTER Jacek Dzik

Założeniem uruchomionej przeze mnie firmy jest produkcja 
małych modeli mechanicznych oraz zabawek edukacyjnych 
wykonanych ze sklejki lub drewna.

Rozpoczęcie produkcji powyższego asortymentu  jest moż-
liwe dzięki zakupieniu z dotacji plotera laserowego, który 
pozwala na precyzyjne cięcie i grawerowanie laserem w róż-
nych materiałach.

Produkt, który zamierzam zaoferować to zestaw elementów 
umożliwiających samodzielny montaż prostych konstrukcji 
mechanicznych, małych modeli mechanicznych i zabawek 
edukacyjnych, w tym: 
• modele pojazdów mechanicznych takich jak: samochody, 

ciężarówki, samoloty, dźwigi. 
• roboty oraz modele zrobotyzowanych manipulatorów (ra-

miona, chwytaki, przenośniki),
• ruchome modele zwierząt.

REDDOT Włodzimierz Wałęga
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Firma REWMA Usługi elektryczne świadczy usługi dla klien-
tów indywidualnych i instytucji z terenu Rudnika nad Sanem 
oraz okolicznych miejscowości. Prowadzona działalność jest 
zgodna z kierunkiem wykształcenia oraz posiadanymi kwalifi-
kacjami i uprawnieniami do świadczenia tego typu usług.

Oferta firmy obejmuje:
• wykonywanie instalacji elektrycznych,
• modernizację, rozbudowę i wymianę przewodów,
• podłączanie sprzętu AGD (kuchnie indukcyjne, piekarniki,  

itp.),
• montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
• usuwanie awarii 24 godz. na dobę (pogotowie elektrycz-

ne).

REWMA USŁUGI ELEKTRYCZNE Adam Żak

Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług re-
montowo-budowlanych. Motywem podjęcia działalności 
było długoletnie doświadczenie w branży budowlanej. Ze 
względu na duże zapotrzebowanie na usługi budowlane pla-
nuję powiększyć firmę zatrudniając pracowników. 

Obszarem, w którym świadczę usługi jest teren wojewódz-
twa podkarpackiego.

Oferta firmy obejmuje:
• wykonywanie instalacji elektrycznych,
• wykonywanie tynków i sztukaterii wewnętrznych i ze-

wnętrznych,
• instalowanie drzwi,
• układnie płytek podłogowych i ściennych, parkietów,
• tapetowanie ścian,
• wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
• czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowa-

nia,
• budowę fundamentów,
• zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochron-

nych,
• osuszanie budynków,
• wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia.

REM-BUD Usługi remontowo-budowlane 
Józef Hala
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„Rubensowskie Kształty” to sklep z odzieżą damską w więk-
szych rozmiarach. Oferta skierowana dla Pań w każdym wie-
ku ceniących sobie wygodę, styl i przystępne ceny. Sklep 
powstał z myślą o kobietach takich jak ja - puszystych. Od-
wiecznym problemem było znalezienie odzieży modnej, przy-
stępnej cenowo i podkreślającej atuty figury. To że kobieta 
nosi większy rozmiar nie znaczy że musi ubierać obszerne 
ciuchy zakrywające sylwetkę i osobowość.

Oferta sklepu to odzież damska na każdą okazję. Bluzki, tuni-
ki, swetry, sukienki, spodnie i kurtki - wszystko w większych 
rozmiarach, zgodne z obowiązującymi trendami mody i porą 
roku.

RUBENSOWSKIE KSZTAŁTY  
ALINA SERWIN

Firma zajmuje się budową domów w systemie lekkiego 
szkieletu drewnianego oraz kompleksowym wykańczaniem 
wnętrz. Działamy głównie na Podkarpaciu. Założyłem firmę 
z myślą stworzenia miejsca pracy dla siebie jak i pracowni-
ków, w chwili obecnej zatrudniam jedną osobę.

Oferta firmy obejmuje budowę domów szkieletowych „pod 
klucz” oraz usługi remontowe:
• instalacje hydrauliczne,
• instalacje elektryczne,
• adaptacje poddasza,
• konstrukcje z płyt kartonowo-gipsowych,
• szpachlowanie, 
• malowanie ścian i sufitów agregatem natryskowym,
• układanie glazury, terakoty, panele podłogowe,
• montaż stolarki okiennej, drzwi,
• tynki dekoracyjne,

Oferuję także pomoc w doborze oraz zakupie materiałów bu-
dowlanych.

Roman Bagiński
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Firma Zielony Serwis powstała w 2016 roku w odpowiedzi na 
zmieniającą się strukturę popytu na rynku rolnictwa. Konsu-
menci od kilku lat skłaniają się ku produktom ekologicznym. 

Oferta skierowana jest do posiadaczy gruntów rolnych i po-
lega na szeroko rozumianym doradztwie w tym zakresie po-
przez dobór roślin, przygotowanie gruntu, założenie plantacji 
oraz późniejsze jej utrzymanie, a także pomoc przy zbiorach 
plonów i sprzedaży. Zapewniamy również pomoc przy certy-
fikacji dla produktów ekologicznych. 

Ponadto oferujemy dla posiadaczy ogrodów usługi utrzy-
mania zieleni metodami przyjaznymi środowisku co powo-
duje, że zieleń przydomowa, a szczególnie drobne uprawy 
warzywne, zielarskie czy sadownicze są zdrowe i smaczne, 
a przede wszystkim wytworzone bez substancji  chemicz-
nych i wolne od GMO.

Poza usługami stricte związanymi z rolnictwem ekologicz-
nym oferujemy usługi rolnicze i ogrodnicze takie jak:
• przygotowywanie gruntów pod uprawy (orka, bronowa-

nie, rozdrabnianie ziemi glebogryzarką itp.),
• koszenie użytków zielonych ciągnikami z kosiarką bijako-

wą, kosiarkami samojezdnymi i kosami spalinowymi,
• wycinka oraz przecinka drzew i krzewów, usługi ręba-

kiem, frezarką do pni,
• nasadzenia roślin, 
• nawożenie organiczne, 
• wykonywanie szczepionek mikoryzy roślin,
• biologiczna ochrona roślin,
• zakładanie i renowacja trawników.

Sławomir Łucko Zielony Serwis

Budowa społeczeństwa informacyjnego spowodowała 
rozwój usług związanych z przesyłaniem, przetwarzaniem 
i przechowywaniem informacji. Użytkowanie technologii 
informatycznych stało się nieodłącznym składnikiem co-
dziennego życia zarówno zawodowego jak i prywatnego.  
Obserwacja otaczającej rzeczywistości oraz dostępne opra-
cowania badań wskazują na ciągle rosnące zapotrzebowanie 
na usługi związane z IT. Podjęta działalność gospodarcza jest 
odpowiedzią na te potrzeby.

Moja firma oferuje szeroko pojęte usługi informatyczne dla 
firm i instytucji. Najważniejsze punkty oferty to:
• Kompleksowa obsługa informatyczna (Outsourcing IT), 

w tym m.in.:
• administrowanie systemem informatycznym 
• utrzymanie i aktualizowanie serwisu internetowego 
• wdrażanie oprogramowania, gospodarowanie licencjami
• opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
• doradztwo w planowaniu zakupów, specyfikacje prze-

targowe
• serwisowanie sprzętu i oprogramowania
• wsparcie użytkowników („helpdesk”)
• doradztwo w planowaniu rozbudowy systemu teleinfor-

matycznego
• Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania (MS Excel, 

MS Access)
• Wybrane usługi specjalistyczne, w tym m.in.:

• system bezpiecznej kopii zapasowej,
• automatyzacja przetwarzania danych,
• wdrożenie sklepu internetowego,
• odzyskiwanie utraconych danych,
• prezentacje multimedialne.

SAFE SYSTEM Andrzej Figiela
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Platforma edukacyjna BiologiaNaMiare.pl jest najlepszym 
sposobem na naukę biologii w każdym miejscu z dostępem 
do internetu. Lekcje odbywają się z doktorem nauk biologicz-
nych Ingą Wójtowicz-Kotys, a cały kurs jest najwyższej jako-
ści. Spersonalizowany kurs przygotowawczy biologii dedyko-
wany jest przede wszystkim dla uczniów liceum i technikum, 
ale także dla gimnazjalistów i studentów. Kurs jest komplet-
ny i elastyczny, dopasowany indywidualnie do potrzeb użyt-
kownika i każdy uczeń może go sobie skomponować według 
własnych potrzeb wykupując dostęp do wybranych usług.

Kurs jest nowoczesny, interaktywny i najwyższej jakości.

Kurs BiologiaNaMiare.pl składa się z:
• Serii profesjonalnie przygotowanych wirtualnych wykła-

dów omawiających w przystępny sposób trudne zagadnie-
nia biologiczne, dostępnych w formie video na platformie 
oraz interaktywnych testów z autokorektą, sprawdzają-
cych poziom opanowania materiału.

• Lekcji biologii on-line, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb każdego ucznia, przygotowujących do matury, 
bieżącej nauki szkolnej oraz olimpiad i innych konkursów 
biologicznych.

• Forum, na którym uczniowie będą mogą ze sobą dysku-
tować, wymieniać się informacjami oraz zadawać pytania 
nauczycielowi prowadzącemu kurs, co umożliwi szybką 
komunikację z uczniami

• Bloga naukowego, składającego się z serii artykułów po-
pularno-naukowych, zawierających treści naukowe zreda-
gowane w sposób zrozumiały dla młodzieży, pomagające 
rozszerzyć ich podstawową wiedzę biologiczną.

Tailored School Inga Wójtowicz-Kotys

Prowadzę firmę zajmującą się sprzedażą i montażem rolet ze-
wnętrznych i żaluzji wraz z systemami centrali „Inteligentny  
dom”. Osłony okienne i ich użytkowanie dzięki nowoczesnym 
możliwościom sterowania stanowią bardzo ciekawe rozwią-
zanie. Moja firma oferuje również usługi z zakresu badań 
kamerą termowizyjną, która pomaga wykluczyć wszelkie nie-
zgodności dotyczące uszczelnień na etapie budowy domu.

Podjąłem działalność w branży budowlanej, ponieważ uwa-
żam ją za bardzo rozwojową.

Obecnie moja firma zatrudnia do pomocy pracownika na sta-
nowisku montażysta.

Szczegółowa oferta firmy obejmuje:
• sprzedaż i montaż żaluzji fasadowych i rolet,
• centrale „Inteligentny dom”,
• badanie kamerą termowizyjną,
• serwis  rolet,  automatyki do rolet i bram, stolarki okiennej 

i drzwiowej.

STL Piotr Buczek
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Pomysł na działalność gospodarczą powstał jako odpowiedź 
na zapotrzebowanie w zakresie szycia na wymiar oraz wypo-
życzania sukien ślubnych wg własnego projektu oraz w opar-
ciu o własne predyspozycje do prowadzenia działalności 
w tej branży. 

Moda ślubna jest moją pasją, cały czas śledzę rynek sukien 
ślubnych oraz posiadam doświadczenie krawieckie. Ze wzglę-
du na swoją uniwersalność i ponadczasowość, proponowane 
przeze mnie kreacje są idealne niemal dla każdej panny mło-
dej. Każda kobieta jest piękna, a wybrana kreacja ma za zada-
nie to podkreślić. Wierzę, że idealnie dobrana kreacja odpo-
wie aktualnym potrzebom przyszłej panny młodej.

Firmę prowadzę samodzielnie.

Oferta firmy obejmuje:
• szycie sukni ślubnych na zamówienie,
• przeróbka sukni ślubnych, 
• wypożyczanie sukni ślubnych,
• sprzedaż dodatków ślubnych tj. welonów, biżuterii, bole-

rek, pasków, woalek, bielizny, itp.
• szycie alb komunijnych,
• szycie ubranek do chrztu,
• szycie sukienek wieczorowych, balowych.

TeAmo Sylwia Wiater

Prowadzę sklep z odzieżą sportową przede wszystkim pol-
skich producentów z przewagą bawełny w składzie produk-
tu. Potencjalnymi klientami są mieszkańcy  miasta Krosna, jak 
i okolicznych miejscowości oraz obywatele Ukrainy i Słowacji.

W ofercie posiadam asortyment głównie produ-
centów polskich, wyróżniający się dobrą jakością 
i przystępnymi cenami. Przeważający asortyment zawiera  
w składzie 100% bawełnę, a niektóre fasony posiadają skład 
mieszany.

Odzież termoaktywna urozmaica cały asortyment, który 
stale poszerzam zgodnie z oczekiwaniami klientów. Kom-
pletowanie wszystkich produktów ma na celu zaspoko-
jenie potrzeb osób aktywnych, preferujących różne dys-
cypliny sportowe, jak i ceniących styl sportowy - modny  
i wygodny.

Posiadam w ofercie: kurtki, bluzy i spodnie dresowe, koszulki 
różnego rodzaju, leginsy, stroje kąpielowe, bieliznę. 

Dopełnieniem całego asortymentu są drobne dodatki: czap-
ki, okularki na basen, czepki, pasy i gumy do ćwiczeń.

TALIA-SPORTS Marzenna Gorczyca
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Przedmiotem mojej działalności jest produkcja i sprzedaż 
najpopularniejszych polskich dań, tj. pierogów, naleśników, 
gołąbków i krokietów. Wszystkie dania są przygotowane 
z tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na po-
kolenie.

Motywem do rozpoczęcia działalności właśnie w branży ga-
stronomicznej jest gotowanie, które od bardzo dawna jest 
moim hobby. 

Produkty są sprzedawane głównie w opakowaniach na wy-
nos.

Moja oferta to:
• Produkcja i sprzedaż popularnych polskich dań - piero-

gów, naleśników, gołąbków oraz krokietów,
• Produkcja  i sprzedaż wypieków, w tym tortów,
• Produkcja i sprzedaż soków owocowo- warzywnych.

U mnie najsmaczniej Urszula Górniak

Założona przeze mnie firma działa w branży budowlanej 
i specjalizuje się w wykonywaniu nowoczesnych termoizola-
cji budynków i elewacji. 

Pomysł na działalność zrodził początkiem 2017 r. kiedy w Pol-
sce zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wartości 
współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, 
okien, drzwi, która musi odpowiadać izolacyjności cieplnej.

Obszarem, na którym wykonuję swoje usługi jest teren woje-
wództwa podkarpackiego i małopolskiego.

Oferta firmy obejmuje:
• wykonywanie elewacji (termoizolacja budynku),
• ocieplanie poddaszy,
• doradztwo w zakresie warunków technicznych przenika-

nia ciepła,
• prace wykończeniowe wewnątrz budynków (malowanie, 

układanie paneli, terakoty).

Tomasz Orłowski  
Firma Usługowo-Budowlana
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Działalność firmy polega na świadczeniu usług księgowych 
i kadrowo-płacowych dla firm oraz na obsłudze księgowej 
wspólnot mieszkaniowych.

Siedziba biura znajduje się na granicy dwóch powiatów, dla-
tego też zasięg terytorialny obejmuje Przemyśl, Radymno, Ja-
rosław i okolice (w ofercie dojazd do klienta). Firma obecnie 
zatrudnia 1 pracownika.

Zakres usług dla firm:
• prowadzenie pełnej księgowości, 
• prowadzenie księgowości uproszczonej (karta podatko-

wa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i roz-
chodów),

• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• opracowanie polityki rachunkowości,
• wypełnianie deklaracji rocznych (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 

PIT-38 itp.) ,
• sporządzanie raportów dla instytucji zewnętrznych (Urząd 

Skarbowy, GUS, NBP),
• tworzenie regulaminów, harmonogramów i procedur 

w zakładzie pracy,    
• prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

Zakres usług dla wspólnot mieszkaniowych:
• pomoc w przygotowywaniu zebrań i uchwał wspólnoty 

mieszkaniowej,
• przygotowywanie naliczeń dla lokali właścicieli i najem-

ców,
• kompletna księgowość wspólnot mieszkaniowych, 
• rozliczanie opłat za media dostarczane do lokali,
• ewidencja i księgowanie dodatków mieszkaniowych,
• prowadzenie ewidencji odczytów liczników za media,
• przygotowanie pliku danych do poligrafii celem wydruku 

książeczek,
• wydruk pojedynczych blankietów wpłat dla właścicieli,
• odczyty i księgowanie plików dostarczanych przez banko-

wość elektroniczną,
• uczestnictwo w zebraniach wspólnoty,
• dyżur księgowy  na terenie wspólnoty (raz w miesiącu).

Usługi księgowe „e-GÓRALIK” Łucja Góra

Podjęta działalność polega na świadczeniu usług koparko-ła-
dowarką, przede wszystkim w zakresie prac przygotowaw-
czych pod budowę budynków oraz obiektów inżynierii lądo-
wej i wodnej.

Powodem podjęcia przez mnie decyzji o rozpoczęciu własnej 
działalności gospodarczej była utrata pracy. Wybór rodzaju 
działalności wynika z mojego ponad 20-letniego doświadcze-
nia zawodowego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodne-
go Sp. z o.o. w Sandomierzu jako operator koparek. 

Usługi świadczone są na rynku lokalnym na terenie powiatu  
tarnobrzeskiego i mieleckiego. 

Tereny te są dużym rynkiem zbytu na tego typu usługi - po-
wstaje tu wiele nowych budynków: domy jednorodzinne 
i wielorodzinne, budynki handlowe, usługowe, hale produk-
cyjne, drogi, rozbudowują się strefy ekonomiczne.

Moja firma oferuje:
• oczyszczanie i wyrównywanie terenu budowy,
• kopanie fundamentów, rowów i wykopów, 
• regulację potoków, rzek, urządzeń wodnych,
• odśnieżanie i usuwanie zalegającego śniegu,
• załadunek i rozładunek palet,
• załadunek i rozładunek materiałów sypkich.

Usługi Koparko-Ładowarką  
Krzysztof Kielek
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Firma „Utilart” oferuje usługi w zakresie projektowania i de-
korowania wnętrz mieszkalnych oraz użytkowych specjali-
stycznymi technikami, imitującymi grafikę i strukturę marmu-
ru, kamienia, betonu, drewna, skóry, czy metalu. 

Wszystkie, wymienione tu techniki mają zastosowanie na 
dowolnych powierzchniach, bez względu na ich ukształto-
wanie, wielkość i rodzaj podłoża. Obecnie firmę prowadzę 
samodzielnie.

Szczegółowa oferta firmy obejmuje:
• dekorowanie wnętrz mieszkalnych i użytkowych (ścian, 

sufitów, podłóg, mebli) techniką imitującą marmur , ka-
mień, beton, metal, skórę itp.,

• wykonywanie różnego rodzaju patyn, złoceń, srebrzeń 
i innych powłok „postarzających” dany materiał,

• wyroby sztukatorskie takie jak: wnęki ścienne z podświe-
tleniem, atrapy kominków, gzymsy proste i gięte, ramy 
luster i obrazów, kolumny, odlewy gipsowe rzeźb i przed-
miotów sztuki użytkowej, przeznaczonych do upiększania 
domów, mieszkań, obiektów zabytkowych,

• wykonanie portali, kolumn, dekoracji sufitowych, ścien-
nych, produkowanych z płyty pilśniowej, wiórowej, mdf, 
sklejki, drewna,

• wykonanie elementów meblowych takich jak potykacze 
i loga reklamowe zewnętrzne i wewnętrzne, ażurowe, 
z wyglądu przypominające piktogram,

• wykonanie dekoracyjnej galanterii drewnianej (pamiątkar-
stwo, upominki, gadżety).

„Utilart” Projektowanie  
i Dekorowanie Wnętrz Józef Fil

Moja firma związana jest głównie z budową i remontami. Od 
lat zajmowałem się tym, aż w końcu postanowiłem działać na 
własny rachunek. W niedługim czasie planuję zatrudnić pra-
cownika. Świadczę swoje usługi na terenie powiatu przemy-
skiego, jednak nie wykluczam oferowania swoich usług dalej.

Szczegółowa oferta firmy obejmuje budowę i remonty do-
mów (mieszkań) i wykończenia wnętrz.

Usługi Remontowo-Budowlane  
Marcin Tarnawski
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Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu sklepu flo-
rystyczno-ogrodniczego, opartego o sprzedaż stacjonarną 
z możliwością dowozu do klienta oraz składania zamówień 
drogą internetową i telefoniczną.

Firma działa na rynku lokalnym w powiecie krośnieńskim.

Oferta sklepu obejmuje:
• kwiaty żywe cięte,
• kwiaty doniczkowe,
• kwiaty sztuczne,
• wiązanki i wieńce z kwiatów żywych lub sztucznych,
• doniczki i skrzynki ogrodnicze,
• ziemia ogrodowa o różnych pojemnościach,
• znicze i wkłady do zniczy,
• kosze upominkowe,
• dekoracje i ozdoby domowe.

Viola Wioletta Szwast

„W tym sęk” - to firma, która powstała z zamiłowania do sta-
roci i rzeczy używanych, którym można nadać nową formę 
i dać drugie życie - zakład renowacji i redesignu mebli współ-
czesnych (począwszy od art.-deco do lat dzisiejszych). Myślą 
przewodnią przyświecającą firmie jest dawanie drugiego ży-
cia i nadawanie charakteru meblom i elementom wyposaże-
nia wnętrz, które w przeciwieństwie do cenionych antyków, 
skazane byłyby na wyrzucenie, a które w nowej odsłonie 
mogą posłużyć jako baza do nowoczesnych aranżacji. Głów-
nym aspektem działalności jest zatem redesign i stylizacja 
mebli.  Sprzedaż odrestaurowanych, czy stworzonych mebli 
odbywa się zarówno w miejscu prowadzenia działalności, jak 
i poprzez liczne portale internetowe – sprzedażowe (allegro, 
olx) jak i znane  portale branżowe pośredniczące w sprzeda-
ży rękodzieła i designu jak DaWanda, czy Pakamera. Zaletą 
takich mebli jest ich niepowtarzalność - nie ma dwóch iden-
tycznych. Działalność firmy jest więc odpowiedzią na królują-
ce dziś trendy we wnętrzarstwie.

Oferta mojej firmy skierowana jest do wszystkich, którzy urzą-
dzając, bądź remontując swoje mieszkanie chcieliby nadać 
mu wyjątkowy charakter, poprzez użycie unikatowych, nie-
powtarzalnych mebli - wykorzystać i zmienić wygląd posia-
danych mebli, lub kupić nowy oryginalnie wykonany produkt.

Szczegółowa oferta firmy obejmuje:
• renowację i nadawanie zupełnie nowego wyglądu, za-

równo meblom współczesnym powierzonym w ramach 
zleceń renowacyjnych przez klientów, jak i skup starych, 
niechcianych mebli, nadawanie im nowego wyglądu i no-
wej formy, a następnie dalszą odsprzedaż,

• tworzenie i sprzedaż nowych mebli z palet, skrzynek po 
owocach, starych desek, itp.

„W tym sęk” Katarzyna Południak
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Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza związana 
jest z zagospodarowaniem terenów zieleni na obszarze mia-
sta Przemyśla i sąsiadujących z miastem gmin.

Posiadane wykształcenie rolnicze i doświadczenie zawodo-
we stały się powodem otwarcia działalności w tej właśnie 
branży. Dzięki dotacji sfinansowałem zakup niezbędnego 
sprzętu i narzędzi pracy.

Obecnie zatrudniam jednego pracownika.

Oferta mojej firmy obejmuje m.in.:
• usługę zakładania trawników,
• usługę koszenia trawników oraz sadów lub innych tere-

nów zielonych,
• usługę karczowania, przycinania gałęzi drzew owocowych 

lub ozdobnych, sadzenie drzew i krzewów,
• usługę grodzenia działek i posesji,
• prace porządkowe na działkach np.: kopanie ręczne zie-

mi za pomocą łopaty, spulchnianie ziemi glebogryzarką, 
czyszczenie stawów i oczek wodnych, sprzątanie posesji, 
itp.

• usługę wypożyczania sprzętu ogrodniczego: walca, kosia-
rek, glebogryzarki, pomp do wody, agregatu prądotwór-
czego, wiertnicy

• usługi odśnieżania posesji.

Zbigniew Genda, Firma Usługowa  
Zielony Ogród

W ramach otwartej działalności prowadzę warsztat mecha-
niczny w miejscowości Nowosiółki na terenie powiatu leskie-
go. Rynek lokalny charakteryzuje się autami starszymi, które 
są mocno awaryjne. Są to auta sprowadzone w większości 
z za granicy i są mocno wyeksploatowane. Dlatego ich właści-
ciele często poszukują sprawnego, szybkiego i taniego warsz-
tatu mechanicznego, który pomoże im na usunięcie awarii.

Obecnie firmę prowadzę samodzielnie.

Dzięki zakupieniu z dotacji specjalistycznego sprzętu i narzę-
dzi mój warsztat oferuje zmotoryzowanym:
• naprawę zawieszeń samochodowych,
• wymianę rozrządów,
• wymianę oleju,
• naprawę podzespołów,
• drobne naprawy lakiernicze,
• wykonywanie konserwacji,
• naprawy elektryczne.

Zakład Usług Mechanicznych  
Lesław Strzemecki
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