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Przedsiębiorstwo świadczy usługi gastronomiczne, sklasyfikowane pod nr PKD 5610A – restauracje
i inne obiekty gastronomiczne. Głównym celem działalności jest umożliwienie klientom spędzenia wolnego czasu w miłej i przyjemnej atmosferze oraz zapewnienie im najlepszych warunków spożycia posiłku,
spotkań towarzyskich bądź biznesowych. Przedsiębiorstwo położone jest w miejscowości Gościeradów we
własnym budynku założycielki, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 74 Lublin – Kielce. Oferta obejmuje
różnego rodzaju posiłki np.: flaczki, bigos, kebab, kilkanaście rodzajów pizzy, napoje zimne i gorące, alkohole,
piwo, drinki. Do dyspozycji klientów oddany jest nieodpłatny parking przylegający bezpośrednio do lokalu.
Założycielka przedsiębiorstwa – Małgorzata Wójcik Chmiel, uzyskała wykształcenie
wyższe zawodowe (licencjat) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorczością w zakresie informatyka w zarządzaniu).
W 2005 roku uzyskała tytuł magistra na Politechnice Lubelskiej (Wydział Zarządzania i Podstaw
Techniki, kierunek – Zarządzanie i Marketing).
W trakcie studiów pracowała jako barmanka,
zdobywając umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia baru, a także kończyła kursy
i szkolenia gastronomiczne. Praca pozwoliła na
zdobycie doświadczeń z zakresu organizacji imprez okolicznościowych, festynów, dożynek, wesel
oraz innych związanych z przygotowaniem i podawaniem posiłków.
Decyzja o podjęciu własnej działalności gospodarczej wynikła z zainteresowań gotowaniem.
Przyjemność z gotowania i przygotowywania posiłków była traktowana jako hobby oraz działalność domowa na rzecz własnej rodziny. Otwierając działalność gospodarczą związana z usługami
gastronomicznymi założycielka zrealizowała swój
sposób na życie, pozwalający czerpać jej satysfak188

cję z prowadzenia własnej firmy i przyjemność
spotykania się z ludźmi.
Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane
18.06.2010, a działalność gospodarczą rozpoczęto 01.08.2010. Sprzęt gastronomiczny (tj. piec do
pizzy, kebaba, lodówkę , stoły ze stali nierdzewnej,
zmywarkę gastronomiczną, itd. ) został zakupiony
w czerwcu 2010r wkrótce po zarejestrowaniu firmy. Dzięki temu powstało nowoczesne, profesjonalne zaplecze kuchenne.
Bar „Kiepska” jest atrakcyjnym miejscem dla
klientów ze względu na położenie, ceny oraz wysokiej jakości usługi. Zaletą baru jest miła i szybka
obsługa a także niepowtarzalny wystrój wnętrza
i wyposażenie lokalu na styl staropolski. Dzięki
osobistym cechom właścicielki, która jest osobą
otwartą na innych, łatwo nawiązującą kontakty
z ludźmi, lubianą w otoczeniu, bar pozyskał wielu
stałych i zadowolonych klientów.
Po kilku miesiącach działalności właścicielka
przyznaje, iż prowadzenie własnej firmy nie jest
rzeczą łatwą, ale pozwala na realizację pasji oraz
hobby, jakim jest gotowanie. Największą satysfakcje dają jej zadowolone i uśmiechnięte twarze
klientów.

