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W NOWYM ŚWIETLE
Kiedy mówi się lub pisze na temat teraźniej-
szości i przyszłości architektury, padają zwy-
kle krótkie wykrzykniki: metal! szkło! drew-
no!... Nie jest to oczywiście kwestia, z którą 
chcielibyśmy tutaj polemizować, jednakże 
warto podkreślić, że w ostatnich latach zaszła 
jeszcze pewna zmiana, która – choć nie w peł-
ni zauważona – przyczyniła się w znacznej 
mierze do „wypięknienia” naszych mieszkań, 
domów, a nawet ulic i miast.

Jeśli komuś zdarza się oglądać „Kuchen-
ne rewolucje” na pewno potwierdzi, że pod-
czas prezentowania przemian we wnętrzach 
restauracji, pada zwykle zdanie tego typu: 
...zimne, nieprzyjazne oświetlenie, zostało 
zastąpione ciepłym, przyjaznym światłem, 
które nadaje pomieszczeniu nowy niezwy-
kły wygląd... etc. I rzeczywiście – zwłaszcza 
o tej porze roku chyba każdy może na sobie 
odczuć, jak wielkie znaczenie dla naszego 
samopoczucia ma światło. Świadczyć mogą 
o tym choćby liczne lampki choinkowe, zdo-
biące nasze domy i miasta, znacznie dłużej 
niż trwa faktyczny okres świąteczny. Wiedzą 
o tym także władze miast, oświetlając pięknie 
nowe i stare budynki, dzięki czemu nabierają 
one nocą zupełnie nowej urody.

I naszym mieszkaniom, należy się coś wię-
cej niż tzw. „duże światło” w postaci żyran-
dola zwisającego z sufitu, lampek nocnych 
i biurkowych. Jeżeli dbamy o dom i wyposa-
żamy go w lustra, obrazy, czy obrazki świę-
te, możemy naprawdę niewielkim kosztem 
nadać mu tak zwanej... atmosfery.

Z takiego właśnie podejścia znana jest 
- w Polsce i na świecie - ostrołęcka firma 
„Marta Lighting”, która wyprzedza wspo-
mniane trendy od 30 lat (rok założenia: 1971). 
Zajmuje się oświetleniem mieszkaniowym, 
zdobywając zaufanie, dzięki wysokiej jakości 
powłok galwanicznych i innych elementów 
użytych w produkcji.

Co mogą „zdziałać” produkty Marty? Nie 
tylko panie docenią oświetlenia luster (w róż-
nych formach montażu: w lustro, na lustro, 
za lustrem). Wyposażenie łazienek to dwie 

serie kompletów łazienkowych, różnego ro-
dzaju uchwyty i galeryjki półek szklanych. 
Pozostała część produkcji jest skierowana do 
producentów luster - m.in.: uchwyty, uchyl-
ne lustra, ramy ozdobne, zawieszki, ramy 
wzmacniające konstrukcję lustra z osprzę-
tem elektrycznym. Kinkiety „Marty” świet-
nie wyeksponują galerie obrazowe i poszcze-
gólne przedmioty, dlatego też są powszechnie 
stosowane w muzeach, bibliotekach, i gale-
riach. Szeroka gama wzorów daje możliwość 
dopasowania oświetlenia do stylu wnętrza. 
Dużą część produktów oferowanych przez 
Martę możemy znaleźć na stronie interne-
towej www.marta-oswietlenie.pl, jednakże 
oferta nie kończy się na wzorach widocz-
nych w katalogu. Wykonanie oświetlenie 
pod specjalne zamówienia klienta nie stano-
wi tu problemu.

Światowe tendencje energooszczędno-
ści sprawiły, że firma „Marta” wprowadziła 
nowe wzory opraw wykonanych w technice 
LED. Jednym z ciekawszych sposobów zasto-
sowania tej techniki są punkty świetlne przy-
stosowane do podświetlania luster. I jeszcze 
garść informacji dla dociekliwych: Oprócz 
szerokiej gamy punktów świetlnych Marta 
oferuje wykonanie ich w różnej kolorystyce 
powłok galwanicznych: chrom, nikiel-mat, 
satyna, stare złoto. Oprawy oświetleniowe 
przystosowane są do żarówek: E14, halogeno-
wych na 12V(G4), halogenowych liniowych 
na 230V(R7s), halogenowych na 230V(Gu 10, 
G9), emitujących zimne światło jarzeniówki 
(T5)i LED(Gu10). Wszystkie oferowane kin-
kiety są zgodnie z normami europejskimi.

Komputer to drogi wydatek? 
NIEkONIEczNIE!
Pomimo, iż komputer jest już dziś waściwie 
sprzętem niezbędnym (w gospodarstwach 
domowych, firmach, czy szkołach), to jednak 
niestety wydaje się, że nie każdy może so-
bie na niego pozwolić. Dlatego w sprzedaży 
sprzętu komputerowego zaczynają panować 
podobne zasady jak w handlu samochodo-
wym, gdzie obrót używanymi autami to co-
dzienność. Transakcje są bardzo bezpieczne 
i co najważniejsze – bardzo opłacalne.

Niestety wciąż wiele osób często szuka oka-
zji, aby kupić tanio komputery w Internecie 
lub u osób, które  zajmują się ich składaniem. 
Jest to powszechna praktyka – ale bardzo ry-
zykowna ze względu na oczywisty brak gwa-
rancji i pewności, czy komputer nie ma jakie-
goś znaczącego defektu.

Jakie rozwiązanie polecamy? W Ostro-
łęce powstała właśnie firma, która sprze-
daje używane  markowe komputery (w tym 
laptopy z aż sześciomiesięczną gwarancją).  
Mazowieckie Centrum Komputerowe oferuje  
markowe komputery poleasingowe (używane 
1-2 lata) takich znanych i sprawdzonych ma-
rek jak : DELL, COMPAQ, SAMSUNG, IBM, 
BENQ, SIEMENS, PHILIPS.

Jak to możliwe, że możemy nabywać tak 
dobry sprzęt w świetnych cenach? W dużych 
firmach i koncernach komputery kupowane  
są w leasingu, a następnie są wymieniane po 
roku czy dwóch. Następnie trafiają one do Ma-
zowieckiego Centrum Komputerowego, gdzie 
każda jednostka jest dokładnie sprawdzana, 
a następnie przygotowywana do sprzedaży. Co 
nie mniej istotne, komputery te posiadają ory-
ginalne i legalne oprogramowanie operacyjne.

Ofertą z pewnością powinni się zaintereso-
wać nie tylko klienci indywidualni, ale także fir-
my, szkoły i instytucje, gdyż ceny są wyjątkowo 
niskie. Zestaw komputerowy można kupić już 
od 650 zł brutto, a dla szkół publicznych wpro-

wadzony jest rabat 
23%. Dodatkowo 
istnieje także możli-
wość  sprzedaży na 
raty lub uzyskania 
kredytu gotówko-
wego na zakupy.

Od rEdakcjI
Oddajemy w Państwa ręce 13. numer Wia-
domości Gospodarczych. Wbrew przesądom 
jest to dla nas wydanie szczęśliwe. Po pierw-
sze - i najważniejsze - towarzyszy pierwszej 
edycji w historii Jarmarku Ostrołęckiego.

Jest to także pierwszy numer w nieco no-
wej odsłonie - pod względem formy i treści. 
Postaramy się jeszcze mocniej wspierać 
ostrołęckich przedsiębiorców, tworząc cza-
sopismo, które będzie traktować ich z sza-
cunkiem, należnym osobom wspierającym 
region i stwarzającym miejsca pracy. Co jest 
miernikiem sukcesu na Kurpiach? W jaki 

sposób kierować swoim przedsiębiorstwem 
w tym właśnie miejscu i czasie?  Jakie wspar-
cie możemy uzyskać od miejskich władz? 
Jest to jeden z tematów poruszanych przez 
prezydenta Kotowskiego, z którym wywiad, 
znajdą Państwo na następnej stronie.

Życzymy udanej lektury i zapraszamy do 
przesyłania sugestii na adres : 

wiadomoscigospodarcze@gmail.com

Aleksandra Malinowska-Kozicka
Redaktor Naczelna 

Chcesz kupić tanio komputer? Od miesię-
cy nie możesz się zebrać, aby kupić nabyć 
nowe lustro łazienkowe? A może dbasz 
o swój ogród i jesteś zainteresowany sa-
dzonkami po okazyjnych cenach? Tym i in-
nym potrzebom konsumenckim wychodzi 
na przeciw długo oczekiwane w Ostrołęce 
wydarzenie - „Targi Ekologiczne i Jar-
mark Ostrołęcki”. Impreza rozpoczyna 
się o godz. 10.00 (scena i plac przy Kupcu) 
i trwa aż do 18.00.  Kiedy piszemy te słowa, 
wiemy już o 60 wystawcach, którzy zgłosili 
swój udział i przygotowują stoiska z bardzo 
atrakcyjnymi ofertami - specjalnie na ten 

dzień! Ciekawą promocje przygotowała 
m.in. firma YTONG.

Pojawi się także wiele występów lokal-
nych artystów, a gwiazdą Jarmarku będzie 
zespół „The Beatlemen”, wykonujący stary 
dobry repertuar Beatlesów. W programie 
znajduje się też m.in. oferta handlowa i pro-
mocja gospodarstw ekologicznych, doradz-
two fachowe w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska w gospodarstwach rolnych, 
kiermasz wydawnictw MODR i prezenta-
cja gospodarstw agroturystycznych.

Zaplanowanych jest wiele niespo-
dzianek dla Mieszkańców. Zdradzimy, 

że jedną z nich, będzie prezent od Pre-
zydenta Kotowskiego - prawdziwy kur-
piowski poczęstunek.W ogóle smakosze 
kurpiowskich dań z pewnością nie będą 
zawiedzeni: wędliny, sery, miody, zioła.... 
Wszystko to będzie można degustować, 
smakować i kupować.

Czy Jarmark Ostrołęcki sprosta naszym 
nadziejom? Duże zainteresowanie, propo-
zycje atrakcyjnych ofert oraz zapał osób 
zaangażowanych powinny złożyć się na 
znaczący sukces!

artykuł | Marta Lighting

porady | Mazowieckie centrum komputerowe
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Nie poddajemy się i nie poddamy

Wiadomości Gospodarcze: 
Witam serdecznie. Spoty-
kamy się w przededniu Jar-
marku Ostrołęckiego – któ-
rego organizacja została nam 
obiecana już w programie 
wyborczym. Czy można mieć 
nadzieję, że wydarzenie bę-
dzie się odbywać cyklicznie?

Janusz Kotowski: Sadząc po 
zainteresowaniu, jakie budzi 
to przedsięwzięcie, zarów-
no wśród wystawców jak 
i mieszkańców, jestem prze-
konany, że ta forma prezenta-
cji i promocji lokalnej przed-
siębiorczości powinna być 
kontynuowana cyklicznie. 
Jako przedstawiciel samorzą-
du mogę zapewnić, że pełniąc 
urząd prezydenta Ostrołęki 
będę wspierał tę inicjatywę.

WG: We wtorki przyjmu-
je Pan Ostrołęczan, którzy 
mogą przedstawiać swoje 
problemy i sugestie. Czy 
może Pan zdradzić najczęst-
sze – lub też najbardziej inte-
resujące kwestie, które pod-
noszą mieszkańcy podczas 
tych spotkań?

JK: 90% problemów do-
tyczy spraw zatrudnienia 
i mieszkaniowych. Są to 
prawdziwe ludzkie drama-
ty, bo brak pracy stwarza 
największe zagrożenie dla 
podstaw bytu licznych ro-
dzin. W wielu przypadkach 
staram się pokierować tych 
ludzi do przedsiębiorców, 
zapytać o choćby czaso-
we zatrudnienie, ale sam 
niestety nie mam wpływu 
na rozwiązanie problemu 
bezrobocia. To są zadania 
rządu, całego resortu poli-
tyki społecznej. Nie dość, 
że ogranicza się cały czas 
rządowe dotacje dla urzę-
dów pracy, to jeszcze ko-
lejne koszty przerzuca się 
na samorząd. A my prze-
cież mamy tak wiele zadań 
własnych, musimy choćby 
dbać o sprawy komunalne, 
wodociągi, chodniki czy 
przedszkola.

WG: Czy według Pana Prezy-
denta jest szansa na to, aby 
w ślad za licznymi nowymi 
zadaniami dla samorządów, 
szły odpowiednie środki na 

ich realizację z budżetu cen-
tralnego?

JK: Niestety, po doświadcze-
niach, związanych choćby 
z subwencjami na oświatę, 
pomoc społeczną, czy dota-
cjami do inwestycji drogo-
wych, straciłem już wszelkie 
złudzenia. Cały ciężar zostaje 
przerzucony na barki samo-
rządu, a pieniądze musimy 
sami znaleźć kosztem rezy-
gnacji z innych działań. Nie-
stety niektóre inwestycje 
muszą poczekać, ale nie pod-
dajemy się - i nie poddamy.

WG: Obchodził Pan właśnie 
półmetek swojej kadencji 
na stanowisku Prezydenta 
Ostrołęki. Czy jest to już 
czas na pierwsze podsu-
mowania? Z czego jest Pan 
Prezydent najbardziej zado-
wolony, a co będzie priory-
tetem w planowaniu działań 
na drugą połowę rządów?

JK: Utrzymaliśmy politykę 
niskich podatków w mie-
ście. Przez kolejne lata mo-
jej prezydentury ani o jeden 
gorsz nie wzrosły podatki od 
nieruchomości. Podatki od 
środków transportu są na 
najniższym możliwym po-
ziomie. Oddajemy do użytku 
kolejne bloki miejskie, za-
rządzane przez OTBS. Mimo 
trudnej sytuacji w oświacie 
nikt z nauczycieli nie stracił 
w Ostrołęce pracy, a ucznio-
wie mają coraz lepsze wa-
runki w modernizowanych 
placówkach.

Wybudowaliśmy, bądź 
poprawiliśmy ulice: Skrytą, 
Łęczysk, Korczaka (II  od-
cinek), Stacha Konwy, 
Ostrowską i przebudowa-
liśmy skrzyżowanie ulicy 
Warszawskiej z Brzozową, 
kończymy projektowanie 
kolejnego etapu ulicy Kor-
czaka (w kierunku Gorba-
towa), Wiejskiej, Geodetów, 
Zuchów i wielu innych. Ak-
tualnie rozpoczynamy bu-
dowę lub przebudowę m.in. 
ulic Wypychy, Skowrońskie-
go, Sybiraków i Psarskiego. 
Cały czas dbamy o rozwój 
bazy sportowej dla ostro-
łęckiej młodzieży  (odda-
liśmy do użytku „Orliki” 
przy Gimnazjum nr 1 i nr 2  
- samorząd miasta finansuje 
ogromną część tych inwe-
stycji – m.in. rozpoczęliśmy 
budowę „Orlika” przy ZSZ 
nr 2). Zaczęliśmy też projek-
towanie pięknej hali sporto-
wo-widowiskowej i małej 
sali kinowej w OCK.

Kontynuujemy dobrą 
współpracę z lokalnym 
i ponadlokalnym biznesem 
(wspieramy przygotowania 
do budowy nowej elektrow-

ni – np. przez konsekwentną 
politykę planistyczną, współ-
pracujemy z OFG i innymi 
podmiotami), organizujemy 
wspólne z przedsiębiorcami 
targi i konkursy dla młodych 
przedsiębiorców.

WG: Zbliża się tzw. ,,rewo-
lucja śmieciowa”, która 
przewiduje, że to samorząd 
zajmie się organizacją wy-
wozu i segregacji śmieci, 
co wiąże się z obciążeniem 
mieszkańców opłatą, która 
ma wpływać bezpośrednio 
do budżetu miasta. Czy jest 
to duże wyzwanie dla samo-
rządów?

JK: Z pewnością, ale jeste-
śmy do tej „rewolucji” przy-
gotowani. Myślę też, że samo-
rząd kontrolując gospodarkę 
śmieciową zadba o to, by nie 
zdrenować kieszeni miesz-
kańców oraz nie dopuścić 
do monopolu na rynku usług 
śmieciowych, którego życzy-
liby sobie niektórzy radni, 
lobbujący na rzecz prywat-
nych firm. Jesteśmy bardzo 
zaawansowani w dziedzinie 
przebudowy miejskiego wy-
sypiska i Stacji Segregacji 
Odpadów Komunalnych. 
Mamy nadzieje, że do czasu 
wprowadzenia nowych za-
sad uda nam się zakończyć 
wszelkie niezbędne prace.

WG: Na koniec chciała-
bym zaproponować Panu 
Prezydentowi mały test ze 
znajomości Ostrołęczan. 
Jak Pana zdaniem więk-
szość z nas odpowiedziała 
w ankiecie na pytanie: Czy 
Kurpie mają szansę – w ska-
li kraju – stać się tak samo 
znane i doceniane jak re-
giony związane z folklorem 
góralskim?

JK: Sądzę, że odpowiedzieli 
twierdząco.

WG: Zgadza się. Większość, 
bo aż 76%, odpowiedziała: 
tak. A jakie jest Pana zdanie 
w tej kwestii?

JK: Myślę, że i nasz folklor 
i duma, a także bitna prze-
szłość o wolność i niepodle-
głość stawiają nas w jednym 
rzędzie z Podhalem. Warto 
choćby przypomnieć, że na 
Kurpiach działało w latach 
40. i 50. ubiegłego wieku 
najwięcej po Podhalu grup 
Żołnierzy Wyklętych, walczą-
cych o wolną Polskę z sowiec-
ką okupacją. A do tego, jak 
wspomniałem, tradycja jest 
wciąż żywa, nie tylko podczas 
świąt, ale i na co dzień.

WG: Dziękuję bardzo za 
rozmowę.

WyWIad | z Prezydentem januszem kotowskim rozmawia aleksandra kozicka

jak bezpiecznie kupić okna 
I NIE daĆ SIĘ OSzUkaĆ

1. Nie su-
geruj się wy-
łącznie ceną 
– to podstawo-
wy błąd, któ-
ry popełniają 
konsumenci. 
Prioryte tem 
niech będą 
właśc iwośc i 

techniczne i jakość. Na szczęście na 
polskim rynku – obok firm o pozornie 
okazyjnej ofercie – mamy też marki, 
które oferują okna wysokiej jakości.

2. Koniecznie dowiedz się, jaki jest współ-
czynnik przenikania ciepła U - dla ca-
łego okna, tj. łącznie: dla ramy okien-
nej i szyb. Im ten wskaźnik jest niższy, 
tym lepiej, bo wówczas  okno skutecz-
niej chroni przed utratą ciepła. Uwaga: 
Niektórzy producenci tylko się chwalą 
niskim współczynnikiem  przenikania 
ciepła dla szyby zespolonej -   a nie po-
dają współczynnika przenikania ciepła 
dla ramy okienne. Dzieje się tak, gdyż... 
z reguły nie mają się czym pochwa-
lić. Ich ramy okienne są słabej jakości  
i przepuszczają zimno do mieszkania. 
Tacy producenci właśnie oszczędzają 
na profilach okiennych, żerując na nie-
świadomości konsumentów. To wtedy 
pojawia się zbyt silne wykraplanie się 

pary wodnej na styku pakiet szybowy – 
rama okienna.

3. Dobry profil powinien być głęboki, 
sztywny, a ścianki komór muszą być  od-
powiednio grube.

4. Zapytaj, czy przypadkiem profil nie jest 
wykonywany z PCV z odzysku (recyklin-
gu). Obowiązkiem sprzedawcy jest udzie-
lenie takiej informacji.

Podsumowując: nie bój się pytać o kon-
kretne właściwości okien, dopiero po uzy-
skaniu wszelkich niezbędnych informacji 
na temat jakości, sugeruj się atrakcyjno-
ścią ceny. Wybieraj frimy, które zaoferują 
Ci profesjonalne doradztwo i zagwaran-
tują bardzo dobrą jakość. Ostrołęcka fir-
ma EMDOM zatrudnia pracowników któ-
rzy potrafią fachowo doradzić w doborze 
okien, drzwi i bram. Wykonują również 
świadectwa energetyczne oraz prowadzą 
doradztwo  w zakresie obniżenia zużycia 
energii  poprzez zastosowanie opłacalnych 
rozwiązań technicznych w budowie domu.

porady | EMdOM
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Ostrołęckie patery 
w obiektywie znanego fotografa 
Andrzej Tyszko stworzył serię artystycz-
nych zdjęć, które przedstawiają patery wy-
twarzane przez pracownię fusingu Galerii 
Sztuki Użytkowej GUSOO. Głównym obiek-
tem zainteresowania tego fotografa jest 
zazwyczaj człowiek: W portrecie ukazuje 
człowieka w sposób bardzo szlachetny, a za-
razem odważny i nowoczesny. Jego recep-
ta na dobry portret, to odnalezienie siebie 
w tym kogo fotografuje. W galerii jego zdjęć 
możemy znaleźć m.in. portrety Tomasza 
Stańko, które muzyk wybrał jako ilustracje 
swojej autobiografii. Jego prace prezento-
wane były na 4 wystawach indywidualnych 
w Polsce i poza jej granicami.

Zdjęcia pater zachwycają nowatorskim 
ujęciem. To studium lśnią-
cych, niejednorodnych po-
wierzchni i zabawa z moż-
liwościami, jakie daje różne 
ich oświetlanie. Swoje in-
teresujące kształty pate-
ry zawdzięczają metodzie 
fusingu – stapianiu kawał-
ków szkła w ręcznie rzeź-
bionych formach w specjal-
nym piecu.

Więcej fotografii z tego cyklu można 
obejrzeć na stronie www.fusingpolska.
pl.Patery można kupić w Galerii GUSOO 
przy ulicy Przemysłowej 1 oraz Galerii 
Życzeń (Kilińskiego 31).
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Bank BPS S.A. Oddział w Ostrołęce

ul. Władysława Reymonta 11, 07-400 Ostrołęka
tel. 029 760 20 09, 029 766 32 20
fax. 029 766 32 30
e-mail: Oddzial.Ostroleka@bankbps.pl

Ul. Gorbatowa 12/43
Ostrołęka

poleca w swojej ofercie:
• Miody Manuka i Miody Polskie
• Produkty rolnictwa ekologicznego
• zioła i mieszanki ziołowe
• Leki ziołowe, suplementy diety
• Wody lecznicze
• Oleje zimno tłoczone
• Kosmetyki naturalne i inne

Czynne: 
codziennie od 9.00. do 18.00.
Soboty od 9.00. do 14.00.

zapraszamy

SKlEp ZIElarSKo-MEdyCZNy

artykuł | Galeria Sztuki Użytkowej

Galeria Sztuki Użytkowej
 GUSOO

ul. Przemysłowa 1
07-410 Ostrołęka

tel. 48 29 760 45 96
e-mail: galeria@gusoo.net
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Marta Perzanowska – zało-
życielka grupy Ostrołęka dla 
Kobiet, wolontariuszka Cen-
trum Praw Kobiet i – jak sama 
o sobie mówi – „feministka 
zdroworozsądkowa”.
Jest to pierwsza rozmowa 
w ramach rubryki „Kobieta 
i Biznes”. Przedstawiać tu 
będziemy sylwetki pań, któ-
re przełamując szkodliwe 
stereotypy, prężnie działają 
zawodowo. Tym razem chcie-
libyśmy przedstawić Państwu 
Martę Perzanowską, która 
w imieniu grupy Ostrołęka 
dla Kobiet, pod której patro-
natem powstaje cykl, będzie 
go z nami współtworzyć.

Jesteś corocznym gościem 
Kongresu Kobiet. Tegorocz-
ne spotkanie poświęcone jest 
przedsiębiorczości...
Zgadza się. Tegorocznym ha-
słem Kongresu Kobiet jest 
„Aktywność, przedsiębior-
czość, niezależność”. Są to te-
maty, które do tej pory nie były 
głównym tematem na Kon-
gresie. Poprzez wybór takich 
zagadnień organizatorki chcą 
nam pokazać jak wielu sfer 
dotyka kobieca działalność, 
która ciągle poszerza swoje 
horyzonty. Przecież do tej pory 
większości z nas biznes, samo-
rząd czy organizacje pozarzą-
dowe kojarzyły się wyłącznie 
z mężczyznami. Myślę, że nad-
szedł czas, by wspierać przed-
siębiorczość kobiet i czerpać 
z tego ekonomiczne korzyści 
dla kraju.
Jak myślisz: co jeszcze mają 
do wywalczenia kobiety 
w biznesie?
W gremiach biznesowych jest 
nas coraz więcej, firmy zdały 
sobie sprawę, że różnorodność 
płci jest konieczna dla ich pra-
widłowego rozwoju, a przede 
wszystkim dla osiągnięcia 
sukcesu, dlatego coraz czę-
ściej stawiają na kobiety.

Fakt, iż coraz częściej po-
jawiamy się na wysokich 
stanowiskach jest bardzo za-
dowalający, jednak mamy do 
zrobienia coś jeszcze... Według 

mnie są dwie kwestie, którymi 
powinnyśmy się zająć. Pierw-
sza z nich to równe pensje. 
Niestety kobiety na takich sa-
mych stanowiskach jak męż-
czyźni zarabiają mniej. Niepo-
kojące jest również zjawisko 
szklanego sufitu,czyli niewi-
dzialnej bariery, która oddzie-
la kobiety od najwyższych 
szczebli kariery.  Zjawisko to 
najczęściej można zaobser-
wować w korporacjach. 
Spotykamy się w przeded-
niu pierwszych w Ostrołęce 
warsztatów, stworzonych 
z myślą o kobietach i kobie-
cości poświęconych. Jaki cel 
przyświeca temu wydarzeniu?
Celem wydarzenia jest za-
chęcenie Kobiet w naszym 
mieście, by jeden dzień spę-
dziły inaczej niż wszystkie 
pozostałe. Chciałabym, żeby 
na kilka godzin bez wyrzu-
tów sumienia zostawiły domy 
i swoje codzienne obowiąz-
ki, by skoncentrowały się na 
własnych potrzebach. 
Program dnia przedstawia 
się bardzo ciekawie. Zaczyna-
my o godzinie 11.00. w Wyżej 
Szkole Administracji Publicz-
nej. W pierwszej części plano-
wane są prelekcje „Szczęśliwa 
kobieta po godzinach” oraz 
„W kierunku nowego stylu 
życia”. Będą one prowadzone 
przez psycholożki z Miejsca 
Kobiet z Wrocławia oraz przez 
prof. E. Ryńską z Politechniki 
Warszawskiej. Drugą część 
otworzy warsztat „Ma być po-
sprzątane i nikomu nie może 
być przykro” - który popro-
wadzą Justyna Terebus i Ka-
tarzyna Zaremba z Miejsca 
Kobiet. Natomiast warsztaty 
architektoniczne przygotowa-
ne będą przez prof. Elżbietę 
Dagny Ryńską i Annę Mag-
dalenę Pabich „Potrzeby prze-
strzenne ostrołęczanek”.
Panuje stereotyp feministki: 
nieatrakcyjnej, sfrustrowanej, 
zaniedbanej. Przede mną sie-
dzi żywy dowód jak niepraw-
dziwa jest to teza. Czy często 
zdarza Ci się słyszeć lekcewa-
żące pomruki na słowo „femi-
nizm”? Czy widzisz szansę na 
to, aby odczarować to słowo?
Niestety w społeczeństwie, 
którym żyjemy słowo femi-
nizm kojarzy się negatywnie. 
Oczywiście, niejednokrot-
nie słyszałam nieprzyjemne 
pomruki związane z femini-

zmem, a zdarzało się to  na-
wet w najbliższym otoczeniu, 
mimo iż bliskie mi osoby znają 
mnie i wiedzą, że do sfrustro-
wanej kobiety mam  bardzo 
daleko. Ludzie nie potrafią 
zrozumieć, że feminizm ma 
różne odmiany.

Jakiś czas temu szperając 
w internecie natknęłam się 
na wywiad z Gabrielą Chro-
mik (radną miasta Radlin 
i członkinią Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych), która 
stwierdziła: „Kiedyś na ja-
kimś spotkaniu prof. Kazi-
miera Wódz zapytała nas czy 
jesteśmy feministkami. My 
oczywiście wzbraniałyśmy 
się. Mówiłyśmy, że nie wal-
czymy jak Wanda Nowicka. 
A ona na to: jeżeli jesteście 
tutaj, chcecie się podszkolić, 
dowiedzieć czegoś więcej, 
to jesteście feministkami. 
Są dwa rodzaje feminizmu. 
Kazimiera Szczuka będąc 
w Radlinie powiedziała, że 
agresywny feminizm przez 
duże F ma rację bytu w War-
szawie. Tam będą manify. 
W lokalnych warunkach jest 
to niemożliwe. A naszą rolą 
jest praca u postaw. Mamy 
przekonywać kobiety, by 
miały własne zdanie, czuły 
się wartościowe i zechciały 
chcieć. I z tym bym się zgo-
dziła. Tak więc, na pytanie 
czy jestem feministką odpo-
wiem: tak, ale taką zdrowo-
rozsądkową.”
Jakie widzisz szanse na roz-
wijanie Twoich idei na Kur-
piach?
Moim zdaniem, szanse są 
duże. W Ostrołęce jest wiele 
aktywnych i przedsiębior-
czych kobiet, które prowadzą 
mniejsze lub większe firmy, 
sklepy bądź kawiarnie. Te ko-
biety mają własne zdanie, pro-
wadzą dobrze prosperujące 
firmy, są zaradne i samodziel-
ne, a przede wszystkim aktyw-
ne, chcą działać i robią to. 

Feminizm na kurpiach
KobIETa I bIZNES | z Martą Perzanowską rozmawia aleksandra kozicka

Propozycje przedsiębiorczych
kobiet, z którymi chcą Panstwo

przeczytać rozmowy prosimy
zgłaszać na e-mail

wiadomoscigospodarcze@gmail.com

kredyt Bank ma ofertę 
dla wymagającego klienta
Czy Kredyt Bank ma ofertę 
typu private banking skiero-
waną do osób zamożnych? 
Tak. Kredyt Bank ma specjal-
ną propozycję dla osób za-
możnych – Nową Bankowość 
Osobistą Concerto. Ponad pół 
roku trwały prace nad wdro-
żeniem tej oferty. Program 
Concerto obejmuje doradz-
two we wszystkich kwestiach 
związanych z potrzebami 
oszczędnościowymi, inwe-
stycyjnymi, kredytowymi 
i transakcyjnymi. Dzisiaj 
mogę śmiało powiedzieć, że 
mamy jedną z najlepszych 
propozycji z pełną gamą 
atrakcyjnych produktów dla 
tego segmentu klientów. 
Czy taka oferta jest w ogóle po-
trzebna? Przecież odsetek lu-
dzi zamożnych nie jest tak wy-
soki w naszym społeczeństwie.
To zależy, jaka definicję tej 
grupy przyjmiemy. W pol-
skiej bankowości określenie 
„klient zamożny” jest trakto-
wane dość elastycznie. Wciąż 
brakuje jednolitych zasad 
nadawania statusu klienta 
private banking. Jednakże, 
mimo różnic w tych kryte-
riach, usługa jest rozumiana 
jako zindywidualizowana 
i kompleksowa obsługa za-
możnych klientów, których 
aktywa przekraczają wartość 
progową wyznaczoną przez 
bank. W Kredyt Banku przy-
jęliśmy, że specjalną ofertą 
obejmiemy osoby, których 
dochody miesięczne prze-
kraczają 7 tys. zł lub którzy 
ulokują minimum 200 tys. 
zł w ofercie depozytowo-in-
westycyjnej KB. Na podsta-
wie danych GUS szacujemy 
potencjał rynku na ok. 1,3 
mln osób z perspektywą 10% 
wzrostu rocznie.
Jak można scharakteryzować 
klienta zamożnego?
Przede wszystkim to klient wy-
magający. Najczęściej przedsię-
biorca, właściciel lub menedżer, 
dysponujący zwykle sporymi 
oszczędnościami, który inten-
sywnie korzysta z usług banku, 
ale często brakuje mu czasu na 
efektywne zarządzanie swoimi 
finansami. Dlatego od swojego 
banku oczekuje zindywidu-
alizowanego podejścia, kom-
pleksowej oferty ubezpieczeń, 

finansowania inwestycji czy bu-
dowania portfela inwestycyjne-
go. Na własnego doradcę często 
decydują się klienci, którym za-
leży na zaufaniu oraz dyskrecji 
ze względu na bezpieczeństwo 
osobiste i rodzinne.
Czy Pani zdaniem to oferta tyl-
ko dla osób o zasobnym portfe-
lu? Czy osoby mniej zamożne 
mogą też z niej skorzystać? 
Klienci zamożni to zróżnico-
wana grupa – czego przykła-
dem są klienci Kredyt Banku. 
Z jednej strony opiekujemy 
się klientami, którzy dopiero 
wchodzą w świat finansów 
i oczekują rzetelnego i kom-
petentnego doradztwa. Or-
ganizujemy seminaria oraz 
spotkania dla różnych grup 
potencjalnych klientów, pod-
czas których nie tylko pre-
zentujemy ofertę, ale przede 
wszystkim uczymy zarządza-
nia finansami, inwestowania.

Ale w portfelu mamy też do-
świadczonych klientów, którzy 
od lat śledzą rynki i są obecni 
na największych światowych 
giełdach. Obecna sytuacja 
na rynkach przyczyniła się 
do wzrostu poziomu wiedzy 
finansowej klientów. Troska 
o aktywa wymogła aktyw-
niejszą analizę rynków finan-
sowych i w efekcie wzrosły 
oczekiwania klientów co do 
inwestowania.
Co w takim razie przyciąga 
klientów zamożnych do Kre-
dyt Banku?
Konkurencyjna na rynku ofer-
ta Programu Concerto, którego 
podstawę stanowi Ekstrakonto 
Concerto – jedyne w Polsce 
konto osobiste, na którym środ-
ki do 5 tys. zł są oprocentowa-
ne aż na 7%. Przy wpływach 
miesięcznych w wysokości 7 
tys. lub 200 tys. aktywów jest 
prowadzone bezpłatnie. Kre-
dyt Bank nie pobiera też opłat 
za wszelkie przelewy krajowe 
z rachunku, także te zlecane 
w oddziale, oraz za wypłatę 
gotówki w bankomatach na 
całym świecie. Bezpłatne jest 
także wydanie i obsługa dwóch 
kart do rachunku. Klienci mają 
także do dyspozycji prestiżowe 
karty kredytowe MasterCard 
Platinum, World MasterCard 
lub Visa Gold z programami 
rabatowymi, Concierge, ubez-

pieczeniami podróżnymi czy 
przedłużającymi gwarancję za-
kupionych towarów aż o 2 lata.
Czy oferta depozytowa i in-
westycyjna jest równie ko-
rzystna?
To równie ważna część oferty, 
nie tylko dla zamożniejszych 
klientów. Niedawno wprowa-
dziliśmy lokatę rentierską. To 
unikalny na polskim rynku ro-
dzaj depozytu, w którym odset-
ki są naliczane miesięcznie i od 
razu dostępne dla klienta. Stałe 
oprocentowanie lokaty wyno-
si 5,55% w skali roku i można 
je zakładać na 1, 2 lub 3 lata. 
Stałe, wysokie oprocentowa-
nie daje gwarancję pewnych 
zysków, co jest istotne przy 
spodziewanych spadkach stóp 
procentowych. Ta oferta jest 
obecnie jedną z wyżej oprocen-
towanych na rynku.

Ponadto dzięki współpracy 
z naszymi partnerami bizne-
sowymi możemy zaoferować 
wiele ciekawych rozwiązań 
inwestycyjnych opartych 
o fundusze lub ubezpieczenia. 
Mamy ofertę inwestycyjną 
dla klientów o każdym profilu 
ryzyka, przy czym specjalizu-
jemy się – i jesteśmy w tym za-
kresie liderami – w funduszach 
z pełną ochroną zainwestowa-
nego kapitału.
Ale Nowa Bankowość Oso-
bista Concerto to nie tylko 
produkty i usługi. Co za-
tem wyróżnia ofertę Kredyt 
Banku na rynku?
Oczywiście klienci zamożni 
oczekują od banku czegoś wię-
cej. Produkty i usługi to dziś za 
mało. Dlatego Program Con-
certo to także świat niedostęp-
nych u naszych konkurentów 
wyjątkowych koncertów i wy-
darzeń muzycznych. Kredyt 
Bank, jako oficjalny Partner 
Live Nation 2012, zaprosił już 
swoich klientów na koncerty 
takich artystów jak: Chris Bot-
ti, Sting, Madonna oraz Metal-
lica (festiwal Sonisphere 2012).
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Marzena Atkielska

Kredyt Bank S.A, 
Oddział w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, 

ul. Inwalidów Wojennych 6; 
tel.:(+48 29) 767-01-10, 
fax. (+48 29) 767-01-13


