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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Podzičkowanie
Dziś, już po zakończeniu
Dni Ziemi Ostrzeszowskiej największego wydarzenia artystycznego, jakie zaplanowane
było w roku Jubileusz 750-lecia
miasta, mamy nadzieję, że wielu osobom rok 2010 na długo
pozostanie w pamięci, i często
wracać będzie we wspomnieniach. Przed kilkoma dniami w
Ostrzeszowie, poza największymi gwiazdami polskiej estrady, zespołami Kombii i Budka
Suflera, na wielkiej scenie pod
ostrzeszowską Basztą prezentowali się nasi rodzimi artyści. Nie
mogło ich bowiem zabraknąć
na wspólnym świętowaniu tej
okrągłej rocznicy, a ich występy
dostarczały z pewnością wielu
wrażeń.
To przedsięwzięcie, będące wydarzeniem artystycznym,
zrealizowane zostało dzięki
środkom z budżetu Miasta i
Gminy Ostrzeszów oraz sponsorom, którym należą się wielkie podziękowania:
Sponsorzy złoci: TULCON
S.A., FUMO sp. z o.o., TRASKO
INWEST sp. z o.o.
Sponsorzy srebrni: PKO
BP S.A., PEKAO SA, AQUATOR
sp. z o.o., BANK ZACHODNI WBK

tekst sponsorowany
sponsorowany

Uczcili Patrona

S.A., FERMA DROBIU - Elżbieta
Frankowska-Motyl, UNIMEBEL,
FCB sp. z o.o., ADECO sp. z o.o.,
IZO – EKO CENTRUM sp. z o.o.,
MUSZKIETEROWIE – BRICOMARCHE i INTERMACHE, HEDEM, PB
WAWRZYNIAK, GUMAR, AKME
sp. z o.o., Hotel – Restauracja
DWOREK, EKO-REGION sp. z
o.o., RATOWNICTWO MEDYCZNE „Wawrzyniak”, Hotel OSiR.
Ponadto imprezę sponsorowali: ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH - Jerzy Susarski, TRONIX Servis, OKRĘGOWA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
- Tomasz Wójcik, ZAKŁAD STOLARSKI - Bogdan Pacholski,
TOL-BUD, SCANPACK sp. j., KEMBUD, PROGRESS, ZE SAP MIRKOB, AWIKO, Szkoła Językowa
- NOVA CENTRUM, AWILA, ZAJAZD NA KUŹNIKACH, PRIMA,
CERMA, AGROTOP - Kaczmarek,
TECHMA MIKSTAT sp. z o.o., VIKOM, PRDM S.A., ZU – KUBOŚ,
Piekarnia Potaśnia - Grażyna i
Stefan Dziewięccy, Piotr Klimek
- Wodociągi Ostrzeszowskie,
Jerzy Koszarny – Profi, Grzegorz Pałka - Drukarnia Serikon,
Włodzimierz Drogi - ZEC - OSiR.
Festyn wsparł również Powiat
Ostrzeszowski.

Ubojnia zburzona

Po wielu latach z naszego krajobrazu zniknĊáa stara
ubojnia znajdująca siĊ obok alejek.
Dziękujemy mediom, które na swoich łamach i antenie
popularyzowały imprezę oraz
przedstawiały z niej relacje.
Patronat medialny nad Jubileuszowym Festynem z okazji
750-lecia Ostrzeszowa objęły:
„Czas Ostrzeszowski”, „Twój Puls
Tygodnia”, Telewizja Kablowa
„Proart” oraz TVP3 Poznań.

Dziękujemy służbom porządkowym i medycznym: Policji, Straży Miejskiej, Strażakom
z OSP Ostrzeszów i komendantowi Krzysztofowi Zacharzewskiemu, Tomaszowi Makowi
- komendantowi PSP w Ostrzeszowie, pracownikom Wydziału
Komunalnego UMiG Ostrzeszów za przygotowanie placu i

Od niedawna przed Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie stoi obelisk z popiersiem Jana Pawáa II, trzymającego w objĊciach
dzieci. W ten sposób spoáecznoĞü gimnazjum uczciáa patrona
szkoáy Karola WojtyáĊ.

uporządkowanie terenu festynu, a szczególnie pracownikom
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, na których zawsze można
liczyć, gdy praca wymaga szczególnego zaangażowania.
Cieszymy się, że to wydarzenie było wyjątkowe pod każdym względem, a mieszkańcy
Ostrzeszowa oraz goście nie

zawiedli, tłumnie przybywając
pod ostrzeszowską Basztę, aby
wspólnie świętować ten piękny jubileusz, za co składamy im
szczególne podziękowanie.
Serdecznie dziękujemy!
W imieniu organizatorów
Artur Derewiecki
Ostrzeszowskie
Centrum Kultury

KONTO DLA DOJRZAâYCH
I AKTYWNYCH

Jak pokazują ostatnie badania, najbardziej jesteśmy zadowoleni z życia po 50–tce. Z roku na rok
stale rośnie, również w Polsce, grupa osób w sile
wieku o bardzo aktywnym nastawieniu do życia.
Dostrzegły ją już banki. O Koncie Aktywni 50+ rozmawiamy z p. Renatą Kawalec z 1 Oddziału Banku
Zachodniego WBK w Ostrzeszowie

bliskim, a nawet organizacja rehabilitacji i wiele innych.
Zachęcam do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia,
dostępnymi na stronach internetowych banku.

- Czy osoby starsze mogĈ bez problemu
zaãoİyþ u Paęstwa konto?

-Aktywna jest chociażby nasza najnowsza promocja
polegająca na dołączaniu do każdego nowo otwartego
Konta Aktywni 50 + kijków do nordic walkingu – sportu,
który zyskuje coraz większą popularność właśnie wśród
osób w sile wieku. Taki intensywny spacer z kijkami pomaga w spalaniu zbędnych kilogramów, poprawia krążenie
i - co najważniejsze – świetnie wpływa na samopoczucie. Promocja ta trwa do wyczerpania zapasów, jednak
nie dłużej niż do 30 września 2010, dlatego zachęcamy
wszystkich chętnych klientów na otwarcie Konta Aktywni
50+, aby nie zwlekali z tą decyzją.
Jeśli już o nim mowa wraz z promocją dodaliśmy do
Konta Aktywni 50+ kilka nowych rabatów. Są one adresowane przede wszystkim do tych osób, które nie lubią
marnować czasu. Od teraz posiadacze Konta Aktywni 50+
mogą z 10-cio procentowym rabatem kupować wakacje
i wycieczki w biurach Ecco Holiday i Ecco Travel. Warunkiem jest opłacenie wyjazdu przelewem z Konta Aktywni
50 +. Z kolei w szkole językowej British School do rabatu
za naukę języków obcych uprawnia płatność kartą wydaną do tego Konta Aktywni 50+. W tym przypadku posiadacze Konta Aktywni 50 + zapłacą aż 15 procent mniej.

- Myślę, że wielu tzw. starszych klientów Banku Zachodniego WBK byłoby oburzonych tym określeniem.
My określamy tę grupę klientów jako Aktywnych 50 +, co
znacznie lepiej określa ich nastawienie do życia. Osoby
w sile wieku to świetni klienci o ustabilizowanej sytuacji
życiowej, przeważnie uzyskujący regularne dochody,
dysponujący oszczędnościami. Szaleństwem byłoby stawianie im przeszkód w korzystaniu z usług bankowych,
dlatego staramy się do nich aktywnie docierać i dostosowujemy do ich potrzeb naszą ofertę.
- W jaki sposób?
- Mamy specjalne konto osobiste – Konto Aktywni
50+, w którym staraliśmy się połączyć przystępną cenę z
usługami, które szczególnie mogą interesować osoby po
pięćdziesiątym roku życia. Coraz więcej klientów przychodzi do naszego banku specjalnie po to konto. Nasze wysiłki na rzecz seniorów potwierdza chociażby drugie miejsce za rozwiązania przyjazne tej właśnie grupie klientów
w prestiżowym rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.
- Jakie to usãugi?
- Może zacznijmy od opłaty za samo konto. Kosztuje
ono zaledwie 3 zł miesięcznie, co dla dużej części osób
po pięćdziesiątce ma szczególne znaczenie. W tej cenie
dajemy nie tylko możliwość bezpiecznego deponowania
pieniędzy w BZ WBK, płacenia za pośrednictwem przelewów za czynsz, czy inne rachunki, lecz również pakiet
usług niespotykanych w innych kontach. Posiadacze Kont
Aktywni 50+ mogą bowiem bezpłatnie np. wzywać do
domu lekarza i pielęgniarki oraz zamawiać leki.
- Jak to jest moİliwe? Czy bank zmieniã
proﬁl dziaãalnoĤci i zaczĈã Ĥwiadczyþ usãugi medyczne?
- Oczywiście, że nie. Do Konta Aktywni 50+, w ramach
stałej opłaty za konto 3 zł miesięcznie, dodawane jest
po prostu specjalne ubezpieczenie Medical Assistance
w Europ Assistance Holding S.A., dające możliwość korzystania ze świadczeń medycznych. Mówiąc dokładniej
o świadczeniach, posiadacz konta ma możliwość cztery
razy w roku wezwać do domu lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę, zamówić dostawę leków i sprzętu
medyczno-rehabilitacyjnego oraz dwa razy w roku zamówić transport medyczny do i ze szpitala. Firma ubezpieczeniowa współpracująca z bankiem organizuje i pokrywa koszty tych usług. Ponadto w ramach ubezpieczenia
dostępne są jeden raz w roku, również bezpłatnie: transport na komisję medyczną, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, pomoc domowa po hospitalizacji, opieka nad

- A co z tĈ aktywnoĤciĈ? Ubezpieczenia
medyczne sĈ bardzo potrzebne, jednak nie
majĈ zbyt wiele wspólnego z aktywnym trybem İycia.

- A co z dotychczasowymi rabatami w
aptekach? Cieszyãy sič przecieİ duİym zainteresowaniem.
- Nadal mamy też rabaty w wybranych Aptekach
Dbam o Zdrowie. Dokładnie jest to 5% na produkty bez
recepty i kosmetyki. Poza posiadaniem Konta Aktywni
50+, trzeba tylko spełnić jeden warunek – zapłacić w aptece wydawaną specjalnie do tego konta kartą płatniczą
Visa Electron Aktywni 50+. To bardzo prosta czynność,
która może przynosić duże oszczędności, bo policzmy:
przy wydatkach rzędu 200 zł pięć procent rabatu to 10 zł.
To kwota, która pokryje opłatę za konto i pozostawi jeszcze kilka złotych w portfelu.
- A czy sama karta nie jest czasem droga?
- Kosztuje tylko 1 zł miesięcznie. Chyba, że jej użytkownik ani razu nią nie zapłacił. W takim przypadku, gdy w
miesiącu nie dokonano kartą żadnej transakcji (transakcji
bezgotówkowej) opłata za kartę rośnie do 3 zł miesięcznie. Nie wierzę jednak w to, aby klienci nie chcieli korzystać z rabatów. Oczywiście do obniżenia opłaty za kartę
uprawnia również płatność dokonana tą kartą za zakupy
bez rabatu. Dodatkowo, dla klientów karty Visa Electron
Aktywni 50+ wprowadziliśmy od 21 czerwca 2010r. bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, ta
opcja również pozwala oszczędzać naszym klientom. Do
tej pory, prowizja za wypłatę z obcego bankomatu wynosiła aż 5 zł.

- A zatem kto moİe otworzyþ Konto Aktywni 50+?
- Każdy, kto ukończył 50 lat, chce
płacić mniej, zyskać zabezpieczenie
medyczne w nagłych wypadkach,
nie boi się płacić kartami, no i … chce
otrzymać kijki do nordic walkingu.

Bank Zachodni WBK, 1 Oddział
w Ostrzeszowie , zaprasza od
poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 17.00.
Adres:63-500 Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 20
Nr tel: 62 732 23 00
– opłata zgodna z taryfą operatora
e-mail:
oddzial1.Ostrzeszow@bzwbk.pl

