
Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2019 
Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej  

Numer wniosku Nazwa  Cel / zakres  Nazwa i adres Wnioskodawcy 

1/1/2019 

Rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej pod 
nazwą ,,Metal-Spaw” 

 
Założenie firmy zajmującej się usługami 

spawalniczymi, piaskującymi oraz 
lakierowania i naprawy elementów 

metalowych oraz uruchomienie 
pogotowia spawalniczego       

1 miejsce pracy 
 

Andrzej Flaszka 
Dudki 6 

97-524 Kobiele Wielkie 

2/1/2019 

 
Zakup tokarek celem  
uruchomienia firmy 

produkcyjnej w 
Seceminie. 

 

Utworzenie przedsiębiorstwa 
produkującego wyroby z tworzyw 

sztucznych poprzez zakup tokarek. 
2  miejsca pracy 

Bartłomiej Bocian 
ul. Kolejowa 27 
29-145 Secemin 

3/1/2019 

 
Rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 
polegającej na 

produkcji pelletu. 
 

Otwarcie działalności gospodarczej 
polegającej na produkcji pelletu 

opałowego dzięki zakupowi suszarni 
bębnowej oraz wagoworkownicy. 

2 miejsca pracy 

Marcin Falana 
Zabrodzie Silnickie 8 

97-532 Żytno 

4/1/2019 

Rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej pod 
nazwą "STOL-MARK 

Marek Piotrowski" 

   
Założenie i rozpoczęcie działalności 

gospodarczej pod nazwą "STOL-MARK 
Marek Piotrowski", oferującej 

wykonywanie przedmiotów z drewna 
takich jak różnego rodzaju meble 

ogrodowe, stoły, krzesła, wiaty czy 
altany z drewna. 
2 miejsce pracy  

 

Marek Piotrowski 
Bałków 71 A 

29-135 Radków 

5/1/2019 

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej poprzez 
stworzenie firmy 
„SZYMONTECH 
Szymon Struzik” 

 

 
Założenie nowej działalności 

gospodarczej, która świadczyć będzie 
usługi z zakresu projektowania maszyn 

i urządzeń przemysłowych i ich 
automatyzacji. 

1 miejsce pracy 
 

Szymon Struzik 
Ul. 16 stycznia 15  

Chlewice 
29-130 Moskorzew 

6/1/2019 
 

Zakup samochodu 
dostawczego 

umożliwiającego 
rozpoczęcie 
działalności 

 
Założenie działalności gospodarczej 
polegającej na produkcji i sprzedaży 

drewna kominkowego 
1 miejsce pracy 

 

Damian Spruch 
 Katarzynów 7 

 97-524 Kobiele Wielkie 

7/1/2019 

 
 Rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej w 
zakresie 

projektowania i 

 
Podjęcie działalności gospodarczej z 
siedzibą we Włoszczowie w zakresie 

usług projektowania i wykonania 
instalacji sanitarnych 

2 miejsca pracy 

Paulina Kamińska, 
Partyzantów 152B 

29-100 Włoszczowa 



wykonastwa instalacji 
sanitarnych 

 

 

8/1/2019 

Otwarcie 
innowacyjnego 

zakładu stolarskiego w 
miejscowości 

Radziechowice Drugie 
w Gminie Ładzice. 

Otwarcie działalności gospodarczej 
polegającej na produkcji mebli pod 
wymiar (meble kuchenne, biurowe, 

szafy, garderoby) oraz dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz seniorów 
1 miejsce pracy 

 

Bartłomiej Kuliś, 
Radziechowice Drugie 176 

97-561 Ładzice 

9/1/2019 
CLEAN UP - 

profesjonalne usługi 
sprzątające 

Założenie działalności gospodarczej 
wykonującej specjalistyczne usługi 

sprzątające z użyciem ekologicznych 
środków czystości oraz pary wodnej 

2 miejsca pracy 
 

Katarzyna Brzdąk 
ul. Tuwima 2  

29-100 Włoszczowa  

10/1/2019 Camperem w świat 

Uruchomienie działalności 
gospodarczej o charakterze usługowym 

polegającej na wynajmie samochodu 
typu camper  

1 miejsca pracy 
 

Katarzyna Dudek 
Partyzantów 141a 

29-100 Włoszczowa, 

11/1/2019 
Układanie kostki 

brukowej 

Założenie działalności gospodarczej 
polegającej na układaniu kostki 

brukowej dzięki zakupowi niezbędnych 
maszyn 

2 miejsca pracy 
 

 
Małgorzata Adamczyk 

 ul. Ogrodowa 28 
 42-230 Koniecpol 

12/1/2019 
Innowacyjne usługi 

hydrauliczne 

Otwarcie działalności gospodarczej 
polegającej na świadczeniu usług 
hydraulicznych z uwzględnieniem 

usługi gwintowania rur dużych średnic  
2 miejsca pracy 

 

Jarosław Pietralik 
ul Kraszewskiego 5  
29-100 Włoszczowa 

 

13/1/2019 

Podjęcie działalności 
usługowej w zakresie 

projektowania 3D i 
wykonawstwa 

obiektów budowlanych 

Podjęcie działalności gospodarczej 
związanej z projektowaniem obiektów 

budowlanych w  technologii BIM-
(modelowanie informacji o budynku) i 

wykonawstwem obiektów budowlanych 
na podstawie tych projektów 

3 miejsca pracy 
 

Jakub Kotur  
ul. Kusocińskiego 1B  
29-100 Włoszczowa 

14/1/2019 
Otwarcie sklepu z 

galanterią skórzaną 

Założenie działalności gospodarczej 
polegającej na sprzedaży galanterii 

skórzanej 
1 miejsce pracy 

 

Dorota Janus 
Kurzelów  

ul. Armii Krajowej 14 
29-100 Włoszczowa 

 


