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Dopingujemy nowe firmy - kompleksowe rozwiązania dla nowych firm
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

09.07.2008

Wywiad przedsiębiorcy Jana Kowalskiego, właściciela firmy, z Aleksandrą Calik, doradcą biznesowym z I Oddziału BZ WBK w Ostrzeszowie.
TEKST SPONSOROWANY

Przedsiębiorca: Właśnie zarejestrowałem
działalność, byłem już w Urzędzie Gminy, byłem
również w Urzędzie Statystycznym po REGON.
Teraz zastanawiam się nad wyborem Banku, w
którym otworzę rachunek dla mojej firmy. Czy

dysponujecie Państwo jako bank rozwiązaniami,
które skutecznie będą mnie wspierały w prowadzeniu moich interesów?
BZ WBK: Zdecydowanie tak. Podstawowym
elementem naszej oferty jest Biznes Pakiet. To
kompleksowe rozwiązanie, w skład którego wchodzi rachunek bieżący, dzięki któremu możliwe jest
prowadzenie wszystkich rozliczeń związanych
z prowadzoną działalnością (wpłaty, wypłaty,
przelewy, w tym również te do ZUS oraz Urzędu
Skarbowego), usługi bankowości elektronicznej
– pozwalające na bezpieczne dokonywanie transakcji np. przez internet (bez konieczności wizyty w
oddziale) oraz karta Visa Business Electron – pozwalająca na wygodne regulowanie płatności (bez
gotówki) np. za paliwo, artykuły biurowe i inne
związane z prowadzoną działalnością.
Przedsiębiorca: Czy może mi Pani powiedzieć, w czym ta propozycja jest zdecydowanie
lepsza od ofert konkurencyjnych banków?
BZ WBK: Nasz Bank stara się być jak najbliżej
przedsiębiorców, na każdym etapie ich rozwoju.
Doskonale znamy problemy, z jakimi borykają się
firmy zwłaszcza na samym początku prowadzonej
działalności, kiedy każda zaoszczędzona złotówka
ma niebagatelne znaczenie. Mając to na uwadze, w

pierwszym roku funkcjonowania zwalniamy firmy
z opłaty za prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy, po tym okresie ta opłata przez kolejne 12
miesięcy to 15 PLN/m-c. Również pierwsza karta
wydawana do tego rachunku wydawana jest bez
opłat. Bezpłatny jest również dostęp do rachunku przy pomocy usług bankowości elektronicznej
BZWBK24.
Przedsiębiorca: Faktycznie, to ciekawa
propozycja, ale słusznie Pani zauważyła, że na
początku prowadzenia własnej firmy potrzebne są
środki, duże środki, czy również w tym zakresie
Państwa Bank ma dla mnie jakąś propozycję?
BZ WBK: Tak. Nasza propozycja obejmuje
również elastyczne formy finansowania. Mogą
one przybrać np. wygodną formę kredytu w rachunku bieżącym na dowolny cel nawet do kwoty
50.000 PLN. Istnieje również możliwość skorzystania z leasingu związanego z zakupem nowego
samochodu do wartości 120.000 PLN.

Koń - duma hodowców

Przedsiębiorca: Coraz bardziej zaczyna mi
się podobać ta oferta. Czy jest jeszcze coś, co
powinienem wiedzieć o tej propozycji, zanim podejmę decyzję o jej ewentualnym wyborze?
BZ WBK: Myślę, że dla osoby rozpoczynającej prowadzenie własnego biznesu duże znaczenie
ma także to, że wspieramy nowe firmy również
w zakresie korzystania z usług księgowych, porad
prawnych, a także pomagamy zaistnieć w sieci Internet. Te dodatkowe usługi są świadczone przez
profesjonalnych partnerów BZ WBK, a dzięki temu,
że jest się naszym klientem, w ramach każdej z
tych usług przysługują kolejne atrakcyjne rabaty.
Przedsiębiorca: Ok, przekonała mnie Pani,
proszę powiedzieć, gdzie można nabyć ten Pakiet?
BZ WBK: Zapraszam do I Oddziału w Ostrzeszowie, zlokalizowanego na ulicy Zamkowej 20, w
godzinach od 9.00 do 17.00, numer telefonu 062/
732-23-18, mail: aleksandra.calik@bzwbk.pl

niego, spojrzeć w oczy i poczuć oddech
i dotyk jego chrap.
Na koniec muszę jeszcze dodać, że
najmłodszym wystawcą koni był kilkuletni Jan Godek, którego klacz (kuc)
Sułtanka zajęła 1. miejsce w wystawie
tych pięknych koników. Mimo bardzo
młodego wieku Jasiu ma już zarejestrowane swoje koniki i co najważniejsze,
potrafi godnie reprezentować Związek
Hodowców Koni.

III BALADA- właściciel: Tadeusz
Puchała – Michowice

Klacze 2-letnie:
I FONTANA - właściciel: Andrzej
Skibiński - Wołczyn, woj. opolskie
II TAMIZA-K - właściciel: M. Kubacki
– Ostrzeszów
III BOLERA-K - właściciel: M.
Kubacki - Ostrzeszów

Klacze 1-roczne:
I ONLY ONE - właściciel: Alan Kinas
– Ostrzeszów
II SOFFI - właściciel: T. Puchała
- Mnichowice, woj. wielkopolskie
III BEAUTY - właściciel: L.
Hommersson—Przybyszów, woj.
wielkopolskie

Klacze ze źrebakami:

Koń, jaki jest, każdy widzi, ale piękny
koń w galopie to naprawdę czarowny
widok. Właśnie miłośnicy koni i sportów
jeździeckich mogli przez całą niedzielę
6 lipca przyglądać się tym pięknym rumakom i popisującym się na nich jeźdźcom. Wszystko to można było podziwiać
na VII Powiatowej Wystawie Koni, która
3. raz z rzędu odbywała się w Ośrodku Hodowli Koni Marka Kubackiego w
Korpysach. Oficjalną część wystawy
rozpoczęto wjazdem pocztu sztandarowego ze sztandarem Powiatowego
Związku Hodowców Koni. Nastąpiło też

króciutkie powitanie wszystkich gości,
sponsorów i fundatorów nagród, m. in.
przedstawicieli gmin naszego powiatu,
którzy również ufundowali puchary. Na
samym wstępie medalem Zasłużony dla
Rolnictwa uhonorowano hodowcę koni
p. Tadeusza Godka, wystawcę i wieloletniego organizatora wystaw. Złotą odznaką wyróżniono też kolejnego działacza – p. Janusza Pinkowskiego, byłego
prezesa Powiatowego Koła Hodowców
Koni. Szybciutko przystąpiono do prezentacji koni, a było co prezentować. Zaczynając od pięknych ogierów, poprzez

I CISNA - właściciel: T. Godek
– Doruchów
II MINESOTA - właściciel: Krzysztof
Witkowski – Komorów
III KRAJANKA - właściciel: Marian
Bochen - Smolniki

różnego wieku klacze, również takie ze
źrebakami, następnie karej maści konie
rasy fryzyjskiej, a kończąc na koniach
najmniejszych, czyli kucach. Właśnie
one wzbudziły największy zachwyt,
szczególnie u dzieci, bo koniki te pokazano razem ze źrebakami.
Na wystawie pokazano aż 52 konie 44 oceniane i 8 źrebaków; nie było takiego, który by nie zachwycił oglądających
swoją maścią, figurą, zachowaniem…

Wyniki - 3 najlepsze konie VII
Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych w poszczególnych
kategoriach.

Doublebarre, okser, stacjonata

Ogiery:

Dobra wystawa nie może obejść się
bez zawodów. W tym roku w konkursie
skoków przez przeszkody brało udział
aż 45 koni. Rozegrano 2 kategorie L i P,
które to kategorie różnią się ilością i wysokością przeszkód. W kategorii L brało
udział 25 koni, a w kategorii P 20, choć
bywało, że w obu kategoriach udział brał
ten sam koń i ten sam jeździec. Było
na co patrzeć, bo czasami koń jest posłuszny i robi to, co dżokej mu każe, a
czasami ma swoje fanaberie. Obok czystych przejazdów były też zrzutki, wyłamania, było niezadowolenie, a nawet
złość jeźdźców, którzy musieli czasem
odpaść z dalszej rywalizacji. Baczni obserwatorzy skoków mogli zauważyć i
to, że niektórzy jeźdźcy jeździli „boso”,
czyli bez ostróg, a inni właśnie z takimi
wyróżnikami, które zmuszały konia do
większego posłuszeństwa i to się nie
podobało - przecież uzbrojona pięta to
nie to samo co „goła” łydka.
We wszystkich pokazach, wystawach, zawodach i innych występach
(można było przejechać się bryczką lub
próbować nawet dosiąść konia) brało
udział ok. 80 koni. Ktoś, kto nigdy nie
był na takich pokazach, nie poczuł zapachu konia i nie wdychał kurzu spod jego
kopyt, nie jest w stanie poczuć tej specyficznej atmosfery. To tu łapie się koniarskiego bakcyla, to tu rozpoczyna się
ta miłość do konia, bo bliskość z koniem
to coś, co potrafi człowieka wyciszyć
i uspokoić. Trzeba tylko zbliżyć się do

I ESKUDO - wystawca: Tadeusz
Godek – Doruchów
II ALAMOS - właściciel: Marek
Kubacki – Ostrzeszów
III SALWIUSZ - właściciel: T. Godek
- Doruchów

Fryzy:

Klacze starsze:
I REZEDA - właściciel: Juszczak
Dariusz – Kalisz
II PALMERA - właściciel: Witold
Polowczyk - Rawicz 3
III ARIZONA - właściciel: Paweł
Nieruchalski - Kaliszkowice Kaliskie

Klacze 3-letnie:
I DRUSILLA P - właściciel:
Katarzyna Niedźwiecka – Rzetnia
II BELLEZA - właściciel: Liliana
Hommersson – Przybyszów

I Klacz TOMMY - właściciel:
Marzena Rudnik – Rojów
II Klacz JOUKIE T - właściciel:
Leszek Wieczorek - Rzetnia
III Klacz MARIANNE - właściciel: M.
Rudnik - Rojów

Kuce:
I SUŁTANKA - właściciel: Jan Godek
– Doruchów
II VELISSA - właściciel: Dominika
Kubacka, woj. wielkopolskie
III BAFI - właściciel: Renata Kędzia
– Mikstat Pustkowie

SKOKI

Konkurs klasy L:
I ALAMOS pod Hubertem
Polowczykiem
II NIMBA pod Alanem Kinasem
III CALIMBA de LUNA pod Walerym
Łyskowko

Konkurs klasy P:
I ALAMOS pod Hubertem
Polowczykiem
II KASPAR pod Hubertem
Polowczykiem
III MALMO pod Michałem
Rynowieckim

