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Głównymi kategoriami usług prowadzonych przez przedsiębiorcę są: pensjonat (hotel) dla koni, pielęgnacja kopyt koni, zajeżdżanie młodych koni, trening i tresura koni, doradztwo przy zakupie konia, pokazy
fechtunku i dżigitu (woltyżerki kozackiej) oraz prezentacja scenek rodzajowych na koniach – obsługa festynów, wesel i innych imprez.
Michał Oprządek właściciel firmy Stajnia
u Pierzastych jest zwolennikiem treningu i pracy
z końmi metodami naturalnymi. Preferuje pracę w pełnej harmonii z koniem bez stosowania
przemocy. Praktykuje jazdę oraz trening w stylu
western, „dżygitówkę” czyli jazdę akrobatyczną
na koniu w pełnym galopie. Konie to pasja i codzienne życie, a włóczęga w siodle to sposób na
spędzenie każdej wolnej chwili.
Przedsiębiorca ukończył studia wyższe na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, o specjalności Hodowla Koni i Jeździectwo, zdobył
uprawnienia instruktora jazdy konnej na kursie
PTTK – „Przodownik turystyki jeździeckiej”, pracował w stajni w USA, był członkiem Stowarzyszenia Kaskaderów Konnych „Deska”, brał udział
w pokazach konnych w miasteczku westernowym
Rudnik Western City. Ponadto posiada prawo jazdy kat. B+E, niezbędne przy przewozie koni, szkolenie z zakresu podkuwnictwa. Prowadzi hodowlę
koni małopolskich.
Motywem założenia przedsiębiorstwa była
realizacja pasji w połączeniu z wykształceniem
i doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie
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w branży usług z zakresu hodowli i użytkowania
koni pozwoliło poznać zapotrzebowanie rynku.
Nabyte kontakty z użytkownikami koni, właścicielami ośrodków jeździeckich, hodowcami pomogły w określeniu oczekiwań i potrzeb, które są
podstawą działania przedsiębiorstwa.
Wybór branży przedsiębiorstwa – usługi w zakresie użytkowania koni oraz jeździectwa – wynika z dotychczasowego doświadczenia, chęci
działania i rozwoju w tym zakresie oraz zapotrzebowania rynku na w/w usługi.
Firma została założona w listopadzie 2009 r.
Po otrzymaniu dotacji finansowej zostały podjęte
prace mające na celu remont boksów i pomieszczeń socjalnych dla klientów, utwardzenie dojazdu do stajni, zakup przyczepy do przewozu koni.
Pierwsi klienci pojawili się w grudniu 2009 r. Ich
liczba nadal rośnie, a oferowane usługi cieszą się
dobrą opinią wśród ich odbiorców.

