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Firma E.W.F. Szaconiowie to piekarnia działająca w Krzczonowie, która w swojej ofercie posiada różne
gatunki pieczywa: pieczywo jasne, ciemne, chleby różniące się wagowo, z dodatkiem ziaren lub bez, bułki
parówki, węzełki, kajzerki, drożdżówki oraz wyroby okolicznościowe, jak np. baranki wielkanocne.
Pieczywo jest sprzedawane w handlu obwoźnym, do sklepów, a także na targach, które odbywają się codziennie w okolicznych miejscowościach. Pieczywo długo zachowuje świeżość, co
zapewnia firmie dużą liczbę stałych klientów.
Założycielka firmy z wykształcenia jest historykiem, posiada doświadczenie w pracy biurowej,
które okazało się bardzo przydatne w prowadzeniu firmy. Produkcję pieczywa nadzoruje wykształcony i doświadczony piekarz.
Pomysł założenia piekarni wynikł z doświadczeń rodzinnych właścicielki. Pojawił się w trudnym momencie życia, gdy niełatwa sytuacja finansowa zmusiła ją do szukania nowych rozwiązań.
Nadarzająca się okazja w postaci możliwości odkupienia upadającej piekarni stanowiła bodziec
do działania. Przedsiębiorczyni postanowiła ją odkupić i uniknąć w ten sposób ogromnych kosztów
związanych z przystosowaniem lokalu od podstaw
i zakupem nowego, bardzo drogiego sprzętu.
Trzy lata temu rozpoczęte zostały negocjacje
w sprawie zakupu upadającej piekarni. Transakcja doszła do skutku, w sierpniu ubiegłego roku
udało się odkupić całe wyposażenie piekarni,
a jednocześnie wydzierżawić od gminy budynek,
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w którym się ono znajdowało. Rozpoczął się długi
i kosztowny remont budynku i zakupionych urządzeń. W grudniu SANEPID wydał zgodę na produkcję i jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia piekarnia ruszyła. Ponieważ zakład znajduje
się w małej miejscowości, oferowane produkty
wzbudziły natychmiast duże zainteresowanie.
„Strzałem w dziesiątkę” okazał się też pomysł
sprzedaży obwoźnej na wsiach, gdzie odległość do
sklepów jest często duża.
•
•
•

Najważniejsze osiągnięcia firmy to:
uzyskanie zgody SANEPID-u na produkcję;
duże obroty (bardzo szybko przekroczony
próg, powyżej którego trzeba zakupić kasy fiskalne);
duża grupa stałych klientów, którzy cenią sobie jakość oferowanych produktów.

Założycielka piekarni uważa, że mimo piętrzących się trudności nie należy się poddawać.
W firmie ciągle pojawiają się jakieś problemy finansowe, ale duże obroty dają nadzieję na to, że
w końcu uda się je pokonać. Najważniejsze jest
przekonanie, że nawet z sytuacji pozornie beznadziejnych przy odrobinie starań uda się znaleźć
jakieś wyjście.

