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Kinga Florczak z Kąkolewa z
handlem związana jest od wielu
lat. Z zawodu jest technikiem -
handlowcem. Praktyki odbywała w
sklepie obuwniczym, a potem w
sklepie spożywczym w Lesznie.
Następnie przez trzy lata praco-
wała w SMAK-MAK-u w Kąkole-
wie. Międzyczasie założyła
rodzinę, urodziła czworo dzieci.
Kiedy na świat przyszła najmłod-
sza córka pani Kinga postanowiła
coś w swoim życiu zmienić. Ciężko
jej było pogodzić opiekę nad ma-
łymi dziećmi i pracę w systemie
zmianowym, siedem dni w tygod-
niu. Pomyślała więc o otwarciu
własnej działalności gospodarczej.
Rozpoczęły się poszukiwania lo-
kalu. Chciała otworzyć sklep w
Osiecznej. 

- Było trochę problemów ze

znalezieniem miejsca. W końcu

trafiłam do pogotowia krawiec-

kiego w blaszanym kiosku przy

Dino. Trochę trwało zanim przeko-

nałam krawcową do pomysłu

otwarcia lumpeksu, ale ostatecznie

się zgodziła. Zrobiłyśmy miejsce,

postawiłam wieszaki, małą ladę,

przymierzalnia z lustrem już była -
wspomina Kinga Florczak.

Był październik 2013 roku.
Pierwszy towar zamówiła przez in-
ternet. Na zdjęciach widziałam
ładne ciuchy, kiedy jednak rozpa-
kowałam paczkę, to z większością
nie wiedziałam co mam zrobić -
nadawały się do śmieci. 

Osiecka galeria
Klienci nazwali ten sklep "osiecką galerią" być może dlatego, że można w nim znaleźć
wszystko - odzież wszelkich marek i niemarkową również - dla dzieci i dorosłych, kobiet i
mężczyzn. Sklep z odzieżą używaną w Osiecznej działa już od dwóch lat i dobrze się już przy-
jął na rynku handlowym.

- Początki były trudne, tym bar-

dziej, że zaraz po otwarciu sklepu

rozpoczął się trudny w handlu

okres, bo przyszedł listopad, w któ-

rym ludzie kupują kwiaty na groby

i znicze, potem grudzień, gdzie bu-

dżet domowy ukierunkowany jest

na organizację świąt Bożego Na-

rodzenia. Potem styczeń i luty, w

którym ludzie naprawdę niewiele

kupują. Były więc momenty, że na-

prawdę chciałam zamknąć działal-

ność. Szczególnie wtedy, kiedy

dokładam do interesu, bo trzeba

było uregulować czynsz, zapłacić

rachunki. Poradziłam się jednak

kilku osób i postanowiłam, że po-

czekam do wiosny. 

Pani Kinga przekonała się, że
warto było. W sklepie zaczęły po-
jawiać się klientki, które szukały
ciuchów na wiosnę. Wtedy też
sklep został przeniesiony do więk-
szego lokalu, przy ul. Leszczyń-
skiej, obok kwiaciarni. Jest tam
więcej miejsca na ekspozycję to-
waru. Po pierwszych nieudanych
próbach pani Kinga zrezygnowała

z zamawiania towaru przez inter-
net.

- Teraz jeżdżę po hurtowniach,

każdą rzecz mogę dotknąć, obej-

rzeć, sprawdzić jej stan. Bywa róż-

nie, czasem nie mam co kupić, a

czasem nie wiem jak mam wyjść z

taką ilością zakupów.

Pani Kinga odwiedza hurtownie
najmniej raz w tygodniu, dlatego
asortyment u niej stale się zmienia.
Na brak klientów też nie może na-
rzekać. 

- Przychodzą mieszkańcy

gminy, przychodzą kuracjusze z

zamku. Mam stałych klientów,

często przywożę dla nich towar na

zamówienie. Kiedy uda mi się coś

dla nich znaleźć, kontaktuję się z

nimi telefonicznie. 

Szyld sklepowy głosi, że klient
znajdzie w ofercie ciuchy firm
ZARA czy H&M.

- Mam klientów, którzy życzą

sobie odzież firmową, bo lubią

ubierać rzeczy danej firmy. Wy-

chodzę więc im naprzeciw.

Dodatkowym atutem sklepu
Kingi Florczak jest to, że w jednym
lokalu mieści się pogotowie kra-
wieckie. Można więc zakupione
rzeczy na miejscu zostawić do po-
prawki, czy to do skrócenia noga-
wek spodni, czy to wymiany zamka
błyskawicznego.

Zainteresowani pracami ręcz-
nymi mogą też nabyć styropia-
nowe ozdoby, cekiny i wszelkie
akcesoria do samodzielnego wy-
robu biżuterii.

Właścicielka ma jeszcze plany.
- Moim takim małym marze-

niem jest, aby w przyszłości wraz

z koleżanką otworzyć jeszcze

jeden lumpeks. Ale do tego jesz-

cze daleka droga - mówi pani
Kinga.

Czy to będzie w naszej gminie?
Zobaczymy.

ALDONA NYCZAK


