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Niedowiarki nie miały racji
Wielu mówiło, że to nie ma szansy bytu, po cichu wyśmiewali się z pomysłu otwarcia zakładu kosme-
tycznego, a potem fryzjerskiego na wsi, która od wieków rolnictwem stoi. Nie mieli racji. O tym jak bar-
dzo się mylili świadczą auta klientek i klientów codziennie parkujące pod zakładem kosmetycznym i
fryzjerskim z Świerczynie.

Od samego rana jest tam ruch.

Jedna klientka ze złotkami na gło-
wie oczekuje czasu przyjęcia farby
na włosach, inna jest strzyżona,
kilka schodków niżej - u kosme-

tyczki pani suszy lakier do paz-

nokci pod specjalną lampą, a inna
na kozetce ma farbowane brwi. W

miarę upływu czasu, po zakończo-
nych zabiegach pielęgnacyjnych
jedne klientki wychodzą, przycho-
dzą następne. Nie ma chwili wol-

nego czasu. Aby umówić się na
wizytę, trzeba dzwonić z tygodnio-
wym wyprzedzeniem.

Początki nie były jednak takie
łatwe. Zaczęło się tak: Karolina
Szeląg - pochodząca ze Świer-
czyny straciła pracę. Zarejestro-
wała się w Urzędzie Pracy, ale
ofert nie było. Nie chciała spocząć
na laurach. Postanowiła działać.
Ponieważ wcześniej malowała i
ozdabiała bombki, wiedziała, że
ma dar i cierpliwość do zdob-
nictwa. Zrobiła więc kurs stylizacji
paznokci, szkolenie kosmetyczne,

napisała wniosek i biznesplan.
Otrzymała dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Wiedziała, że chce
otworzyć zakład kosmetyczny w

swojej rodzinnej wsi. I wtedy właś-
nie pojawiło się wielu "złych proro-
ków", że nie wypali, że nie ma

szans. A ona wydzierżawiła po-
mieszczenie w domu swojej sios-

try i sama je wyremontowała i
dostosowała do wszelkich wymo-

gów. Zakupiła meble, potrzebne

sprzęty, rozwiesiła plakaty i ulotki.
25 lipca 2009 r. zakład został

otwarty. Początkowo przychodziły
jedna, dwie osoby dziennie.

Klientki nieśmiało pytały o rodzaje
zabiegów, o ceny, przychodziły na
malowanie paznokci. Zadowolone

wracały i polecały usługi swoim ko-
leżankom. 

- Najlepiej działa "poczta pan-

toflowa" - mówi klientka, której

fryzjerka układa fryzurę. - Podob-

nie było ze mną. Firmę poleciła mi

znajoma, a przyjeżdżam tu z Krzy-

winia.

- Ja przyjechałam tutaj na ma-

lowanie paznokci kilka lat temu

przed wyjazdem nad morze - mówi

jedna z klientek - od tego czasu

jestem tu regularnie co trzy tygod-

nie. Po prostu dobrze się czuję z

wypielęgnowanymi paznokciami.

Kosmetyczka od początku
chciała, by w drugim pomieszcze-
niu jej lokalu pracowała fryzjerka,
szukała odpowiedniej osoby. Na-
mówiła Danutę Stężycką, która
była wtedy na urlopie macierzyń-
skim. Pani Danka o zawodzie fryz-

jerki marzyła od zawsze. Wybrała
więc odpowiednią szkołę, po której
ukończeniu znalazła pracę w za-
kładzie fryzjerskim w Lesznie. Tam
pracowała kilkanaście lat, w tym
czasie założyła rodzinę, urodziła
dwoje dzieci. Była na urlopie ma-

cierzyńskim, kiedy Karolina Szeląg
zaproponowała, by w Świerczynie
otwarła swój zakład. Zgodziła się.
Na założenie własnej firmy otrzy-

mała pieniądze z Urzędu Pracy.
Każda z nich ma swój oddzielny

zakład, ale oba są w jednym miej-

scu.

- Zaczynałam w Mikołajki - 6

grudnia 2011 r. Niedawno minęły

trzy lata. - wspomina Danka Stę-
życka.

Fryzjerce było łatwiej na po-
czątku działalności, bo stałe
klientki, przyzwyczajone do osoby,

która robiła im fryzury, po prostu

"przyszły za nią". Potem do nich

dołączyły klientki kosmetyczki, bo

w zakładzie w Świerczynie można
zostać obsłużonym komple-

ksowo.

- Często się zdarza, że klientki

umawiają się tak, żeby za jednym

razem zrobić fryzurę i makijaż,

czy paznokcie - mówi Karolina
Szeląg. - Bardzo się to sprawdza

przed wyjściem na zabawę, czy

na wesele. Panie przesiadają się

z fotela na fotel i wychodzą go-

towe. Pozostaje tylko założyć

kreację i biżuterię.

Jakby na potwierdzenie tych

słów dzwoni telefon kosmetyczki.

Klientka telefonicznie umawia się
na malowanie paznokci i strzyże-
nie. Notatniki z zapisanymi termi-

nami są więc cały czas w

pogotowiu. Kosmetyczka z fryz-

jerką uzgadniają terminy.

W zakładzie jest jeszcze sola-
rium, można więc tam zadbać o
kolor karnacji.

Klientki i klienci, bo panowie

też przychodzą na zabiegi pielęg-
nacyjne, przyjeżdżają nie tylko ze
Świerczyny i najbliższych okolic,
ale także z gmin ościennych, a
nawet z większych miast.

- Ja mam nawet klientkę z

Berlina, odwiedza mnie za każ-

dym razem, kiedy przyjeżdża do

mieszkającej niedaleko mamy -

mówi Danka Stężycka.
Obie panie pracują od wtorku

do soboty, w okresie komunijnym,

także w niedziele. W czasie

przedświątecznym, karnawało-
wym i wakacyjnym zdarza się, że
przyjmują klientów przed lub po
ustalonych godzinach pracy. Kos-

metyczka przyjmuje bowiem co-

dziennie od 11.00 do 19.00. A

fryzjerka 3 dni od 9.00 do 16.00 i

2 dni od 11.00 do 19.00.


