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Dzisiaj szukamy przedmiotów, 
materiałów, produktów, które 
w swojej nazwie mają “Eko”. Ale 
czy aby na pewno tak jest? Pod-
czas targów będzie można 
nie tylko zobaczyć, ale rów-
nież spróbować, sprawdzić tego 
typu wyrobów. Organizatorzy 
postanowili połączyć produkty 
ekologiczne dla domu, zdrowia 
i naszego otoczenia.

W trakcie targów odbędą się 
pokazy, prelekcje, porady, warsz-
taty „Las w słoiku”. Dla najmłod-
szych przewidziano  budowanie 
i projektowanie w Klubie Kre-
atywnego Inżyniera FLOJA-
MO. A do tego konkurs dla zwie-
dzających – główna nagroda TV 
LED 40 – odwiedź Targi, a może 
będzie Twój. Losowanie nagro-
dy odbędzie się w niedzielę 31.03 
o godzinie 16:00.

– Zmieniają się tren-
dy, zmienia się i nasze wyda-
rzenie. Tegoroczna impreza 
w Nowym Sączu oprócz charakteru 
budowlano-instalacyjnego będzie 
miała również coś więcej – przeko-
nuje Wioletta Ochman, organiza-
torka wydarzenia. – Wśród wystaw-
ców znajdą się stoiska produktów 
ze zdrową żywnością, kosmety-
kami, produktami dla zdrowia i 

urody. Będzie można zapoznać się 
z ofertą, otrzymać fachowe porady, 
zasięgnąć opinii, a nawet sprawdzić 
swój stan zdrowia – dodaje.

– Napisaliśmy powyżej coś wię-
cej, ponieważ w roku bieżącym 
ponownie mamy przyjemność 
gościć instytucje finansowe, któ-
re pomogą Państwu podjąć de-
cyzję jakie źródło finansowania 
inwestycji wybrać, aby było eko-
nomiczne i korzystne – wyjaśnia 
Ewelina Curzydło, pracownik fir-
my. – Nadal walczymy o Czyste 
Powietrze, dlatego też swoja ofer-
tę ekologicznych urządzeń grzew-
czych zaprezentują producenci 
i dystrybutorzy. A jeśli chce-
cie mieć własną elektrownie, za-
praszamy na stoiska firm, które 
w ofercie będą mieć fotowoltaikę – 
dodaje.

Kochasz las i przyrodę? Świet-
nie! Bo my też! Stąd narodził się 
pomysł nawiązania współpracy 
z   Mdeco with love for decora-
tions. Jest to firma która popro-
wadzi dla Państwa warsztaty Las 
w Słoiku – Twój własny kawa-
łek natury. Warsztaty typu DIY. 
Każdy LAS jest niepowtarzal-
ną i jedyną w swoim rodzaju 
kompozycją, która dzięki odpo-
wiednio dobranemu podłożu 

i wyselekcjonowanym roślinom 
nie wymaga specjalnej pielęgna-
cji. Patrz, podziwiaj i obserwuj 
SWÓJ Las!   
Na warsztatach dowiesz się:

 ▶ skąd się wzięły lasy w słoiku, 
poznasz ich pochodzenie i ety-
mologię,

 ▶ jak dzielimy rodzaje lasów 
z uwagi na wykorzystane w nich 
rośliny i rodzaje podłoża,

 ▶ jak dobrać odpowiednie na-
czynie i dekoracje.

Nauczysz się :
 ▶ przygotować odpowiednie 

podłoże
 ▶ zasadzić odpowiednie rośliny
 ▶ pielęgnować swój las
Dla fanów motoryzacji też coś 

mamy. Lokalne salony samocho-
dowe zaprezentują najnowsze 
modele aut – jest szansa, że po-
jawią się również te najbardziej 
ekologiczne, czyli elektryczne, 
które pomału podbijają polski 
rynek.

W dniach 30-31 marca (sobo-
ta-niedziela) w Nowym Sączu 
odbędą się XXIII Targi Budow-
lane Eko-Dom, Eko-Life.  Wy-
darzenie będzie miało miejsce 
w hali widowiskowo-sportowej 
MOSiR (ul. Nadbrzeżna 35).

RK
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Wiosenne porządki w ogro-
dzie należy zacząć od uprząt-
nięcia pozimowych nie-
czystości. Drugi krok to 
sprawdzenie kondycji gleby 
i roślin oraz sprzętów ogro-
dowych. 

Kiedy śnieg odsłoni ziemię, 
należy zgrabić liście i nieczy-
stości, które zostały w ogro-
dzie jeszcze po jesieni i zimie. 
Kolejny krok to zrobienie re-
manentu – sprawdzenie czy 
nie przemarzły nam rośliny, 
w jakim stanie są ścieżki ogro-
dowe, meble i narzędzia do 
uprawy ogrodu.

Ziemia po zimie wymaga 
solidnego przekopania, je-
śli chcemy, żeby w ogrodzie 
pojawiły się nowe sadzonki. 

Zadbajmy o odpowiednie od-
wodnienie ogrodu w czasie 
wiosennych roztopów, tak 
aby wieloletnie rośliny i traw-
nik nie gniły. Najlepszym roz-
wiązaniem jest wykopanie 
rowków, którymi woda będzie 
mogła odpływać lub głębokie 
nakłucie gleby widłami. 

Jeśli dotychczas rośliny słabo 
na niej rosły, wczesna wiosna 
to dobry czas, żeby na różne 
sposoby poprawić struktu-
rę gleby w naszym ogrodzie. 
Możemy to zrobić na różne 
sposoby, np. przez nawiezie-
nie żyznej ziemi do ogrodu 
lub wzbogacenie go nawoza-
mi naturalnymi i organiczny-
mi, jak obornik i kompost, czy 
mineralnymi. W przypadku 

nawozów mineralnych uwa-
żajmy, żeby nie przedobrzyć 
w myśl zasady, że przenawo-
żenie jest dla roślin znacznie 
bardziej szkodliwe niż brak 
składników odżywczych. Na-
wożenie możemy rozpocząć 
po ustąpieniu mrozów.

Do gleb gliniastych należy 
dodawać największą dawkę 
nawozu zalecaną przez pro-
ducenta, do piaszczystych – 
najmniejszą. Najlepiej używać 
nawozów wolno rozkładają-
cych się, które przenikają do 
podłoża podczas całego sezo-
nu wegetacyjnego. 

Ważne jest także przyjrze-
nie się ogrodowym roślinom, 
z których zdejmujemy osłony. 
Najlepiej zrobić to pod koniec 
marca. Słomę i gałęzie drzew 
iglastych, które chroniły nasze 
rośliny przed mrozem może-
my przeznaczyć na kompost, 
natomiast kora i torf może zo-
stać na rabatkach jako ściółka.

Wiosna to czas na przyci-
nanie gałęzi drzew i krzewów 
(usuwamy uschnięte, krzy-
żujące się i zbyt gęsto rosną-
ce), kwiatostanów bylin, które 
kwitły późną jesienią, biele-
nie drzew owocowych (dzię-
ki temu pąki nie przemarzają, 

a kora nie pęka). Starannie 
i delikatnie grabimy trawnik, 
ale tak by nie odrywać mokrej 
darni. 

W skalniaku trzeba upo-
rządkować kamienie i dosy-
pać grysu. To także dobry czas 
na rozbudowanie skalniaka. 

Ścieżki ogrodowe należy 
oczyścić. Te z kamienia, ce-
gieł czy betonu należy po-
rządnie umyć, najlepiej wodą 
z dodatkiem odpowiednich 
do nawierzchni środków 
czyszczących, a potem szyb-
ko zaimpregnować, żeby nie 
zabrudziły się ponownie.

Jeśli mamy ścieżki wytyczo-
ne na ziemi, można je wysypać 
grysem dekoracyjnym lub kru-
szywem. Dzięki temu nie będą 
się tworzyć na nich kałuże. 
Wyrównajmy powierzchnię, 

a następnie dokładnie ją zwa-
łujmy. 

Po zimie należy także przy-
gotować narzędzia ogrodowe. 
Po pierwsze należy je wymyć, 
żeby usunąć bakterie i grzyby. 
Warto też zrobić przegląd na-
rzędzi elektrycznych i ewen-
tualnie oddać je do naprawy 
przed nowym sezonem.  

Meble ogrodowe z two-
rzywa sztucznego, metalowe 
i drewniane należy umyć wodą 
z detergentem lub karcherem. 
Wiklinowe trzeba wyczyścić 
miękką szczoteczką zamacza-
ną w wodzie, do której można 
dodać kwasku cytrynowego. 
Drewniane po oczyszczeniu 
warto zaimpregnować.

RK, fot. pixabay.com

Szykujemy ogród na wiosnę
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Na początku tego roku 
w Warszawie odbyła się 
konferencja organizowa-
na przez Najwyższa Izbę 
Kontroli pt. „Aglomera-
cje miejskie - wpływ trans-
portu drogowego na jakość 
powietrza”, w czasie której 
przedstawiono wyniki ba-
dań firmy Emission Ana-
lytics wskazujące, że 97% 
silników wysokoprężnych 
nie spełnia dopuszczalnych 
norm emisji rakotwórczego 
tlenku azotu do atmosfery. 
Stwierdzono tam również, 
że świadomość kierow-
ców na temat związku po-
między bezpieczeństwem, 
a stanem technicznym po-
jazdów, jest dość niska. 

Skutkuje to tym, iż po na-
szych drogach porusza się 
duża liczba pojazdów, stwa-
rzająca zagrożenie dla zdro-
wia ludzi oraz środowiska 
naturalnego. Samochody 
odpowiedzialne są za ok. 
10%  zjawiska tzw. smogu 

w skali kraju. Natomiast w 
dużych miastach skala za-
nieczyszczenia z ich powodu 
zwiększa się i wynosi ponad 
60%. NIK uważa, że system 
okresowych badań technicz-
nych pojazdów w Polsce nie 
spełnia swojej roli w zakre-
sie emisji spalin i potrzebne 
są zmiany. Wiceprezes NIK 
Ewa Polkowska stwierdzi-
ła, że: „Mamy do czynienia 
z coraz bardziej powszech-
nym zjawiskiem usuwania 
z pojazdów elementów słu-
żących ochronie środowiska, 
np. filtrów cząstek stałych, 
wskutek czego po drogach 
porusza się duża liczba sa-
mochodów, stwarzających 
zagrożenie dla środowiska 
naturalnego”.

Polski rynek samocho-
dowy w dużej części skła-
da się z pojazdów importo-
wanych do naszego kraju. 
W każdym roku sprowadza-
nych jest około 1 miliona ta-
kich pojazdów. Prof. Marek 

Brzeżański z Instytutu Po-
jazdów Samochodowych 
i Silników Spalinowych Poli-
techniki Krakowskiej stwier-
dza, że powszechny dostęp 
do usługi usuwania filtrów 
DPF, funkcjonujący w Polsce, 
jest nie do przyjęcia w krajach 
europejskich o wyższej kul-
turze motoryzacyjnej. Emi-
towane przez silniki cząstki 
stałe są tak małe, że orga-
nizm, który je wchłonie, nie 
jest w stanie samodzielnie 
się ich pozbyć, a to prowa-
dzi do wielu chorób, w tym 
także chorób układu odde-
chowego. Producenci samo-
chodów umieszczają w po-
jazdach katalizatory, filtry 
cząstek stałych oraz reakto-
ry selektywnej redukcji ka-
talitycznej, aby te skutecznie 
oczyszczały spaliny. 

Policja, podobnie jak w la-
tach poprzednich, będzie 
prowadzić zwiększoną kon-
trolę pojazdów w ramach 
akcji „Smog”. W latach 2017  

i 2018 skontrolowano pra-
wie 400 tys. pojazdów i 
ujawniono blisko 5 tys. nie-
prawidłowości związanych  
z nadmierną emisją spa-
lin. Zatrzymano dodatkowo 
4860 dowodów rejestracyj-
nych. Polska Policja wypo-
sażona jest w 33 pojazdy 
ETDiE (Ekipa Techniki Dro-
gowej i Ekologii), 43 analiza-
tory spalin i 45 dymomierzy. 
Policjanci nieposiadający 
specjalistycznego oprzyrzą-
dowania mogą wyłącznie na 
podstawie oceny wzrokowej 
dokonać oceny układu wy-
dechowego podczas rutyno-
wej kontroli i w razie podej-
rzeń zlecić kontrole w stacji 
diagnostycznej. Według Po-
licji głównym problemem 
jest tolerowanie usługi wy-
cięcia z pojazdu filtra DPF. 
Przedstawiciel Głównego 
Inspektoratu Transportu 
Drogowego zwraca uwagę, 
że za wycinanie ww. filtrów 
grożą w Polsce stosunkowo 
niskie kary. Dla porówna-
nia - w Danii za jakąkolwiek 
nieautoryzowaną ingerencję 
w fabryczny system oczysz-
czania spalin pojazdu gro-
zi przy pierwszej kontro-
li kara 2 tys. EUR. Ktoś, 
kto po raz czwarty do-
kona takiej ingerencji, 
i zostanie to wykazane przez 
policję, zapłaci 15 tys. EUR.

Powstał również rządowy 
program pod nazwą „Czyste 
powietrze”. Jednym z jego ce-
lów jest uszczelnienie okre-
sowych przeglądów tech-
nicznych na stacjach kontroli 
pojazdów oraz walka z wyci-
naniem filtrów cząstek sta-
łych. Pełnomocnik premie-
ra ds. programu wskazuje, 
że wkrótce pojawią się prze-
pisy, które pozwolą wyelimi-
nować z polskich dróg tzw. 

„diesle” i „benzyniaki” jeśli 
nie będą spełniać norm ja-
kości spalin. Stacje kontroli 
pojazdów będą zobowiąza-
ne przeprowadzać określo-
ny zestaw badań podczas 
okresowych kontroli. Sta-
cje te będą miały obowią-
zek posiadania urządzeń 
do sprawdzania emisyjno-
ści spalin. Badanie będzie 
przez cały czas rejestrowa-
ne zarówno wizualnie, jak 
i dźwiękowo, a później zapis 
będzie archiwizowany. 

W Nowym Sączu przy 
ul. Żwirki 31 znajduje się 
profesjonalny serwis „Vi-
per”, który specjalizuje się 
w regeneracji filtrów cząstek 
stałych DPF oraz katalizato-
rów. Proces regeneracji od-
bywa się w specjalistycznej 
maszynie z użyciem odpo-
wiedniej hydrodynamicz-
nej technologii, która umoż-
liwia przywrócenie nawet 
99% sprawności nowego 
filtra. Na wykonaną usłu-
gę serwis udziela gwarancji. 
Metoda regeneracji nie wy-
maga rozcinania filtra czą-
stek DPF. Serwis obsługuje 
samochody osobowe, cięża-
rowe, dostawcze, autobusy, 
jak również pojazdy rolnicze 
i maszyny budowlane.

Zapraszamy do kontaktu te-
lefonicznego - nr 530 000 716 
- lub do bezpośredniej wizyty 
w serwisie:
Serwis „Viper”
ul. Żwirki 31
33-300 Nowy Sącz.

Tekst i foto : VIPER

Będą zmiany w okresowych badaniach technicznych 
pojazdów i kontroli sprawności filtrów DPF

Wnętrze filtra DPF przed i po regenreacji
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Sprężyna czy gąbka? Pewnie 
wielu z Was, wybierając swój 
materac, zadawało sobie tylko 
to pytanie. Jednak na komfort 
naszego snu i wypoczynku 
wpływa wiele różnych czyn-
ników i materiałów. Znają je 
specjaliści z nowosądeckiej 
Fabryki Materacy.

W wielkim markecie trud-
no jest oczekiwać fachowej 
porady przy wyborze wła-
ściwego materaca. Dlatego 
warto wybrać Fabrykę Ma-
teracy. W tej nowosądeckiej 
manufakturze każdy klient 
może liczyć na indywidual-
ną poradę specjalisty, wybrać 
rozmiar, kształt i materiały, 
z których powstanie ten 

idealnie dobrany materac. Fa-
bryka Materacy to mała firma 
z wielkimi możliwościami.

W Nowym Sączu przy 
ul. Karola Szymanowskie-
go można dostrzec niewiel-
ki budynek, w którym ulo-
kowano prawdziwą Fabrykę 
Materacy. Fabrykę, bo wła-
śnie w tym miejscu matera-
ce powstają od podstaw, choć 
firmę łatwiej porównać do 
manufaktury. Nad każdym 
produktem pracuje bowiem 
człowiek, a nie maszyna.

To sprawia, że materace tej 
nowosądeckiej firmy są naj-
wyższej jakości. – Nie pro-
wadzimy produkcji masowej 
i co równie ważne, nie ma-

gazynujemy materacy. Każdy 
z nich, tworzony jest dla kon-
kretnego klienta, na indywi-
dualne zamówienie. Stara-
my się dobierać odpowiednie 
materiały do upodobań danej 
osoby i co istotne, wszystkie 
produkty pochodzą z Polski 
– wyjaśnia  Bartosz Nowak, 
właściciel Fabryki Materacy.

Nowosądecka firma nie 
ma żadnych ograniczeń w 
kwestii doboru materiałów, 
z których powstają materace. 
Klienci znajdą tutaj zarów-
no klasyczne wypełnienia, jak 
i te ekstrawaganckie. Zakres 
surowców używanych przez 
naszą firmę jest niezwykle sze-
roki. Od pianek lateksowych, 

termoelastycznych, wysoko-
elastycznych, siedmiostrefo-
wych po końskie włosie, wełnę 
owczą czy trawę morską.

– Wszystko zależy od klienta, 
który może liczyć na naszą pora-
dę i pomoc w doborze wypełnie-
nia. Dla przykładu trawa mor-
ska znakomicie wpływa na nasz 
kręgosłup, z kolei dla osób lubią-
cych chłodniejszą powierzch-
nię do spania proponujemy spe-
cjalne, żelowe pianki chłodzące, 
dzięki którym materac nagrze-
wa się trzy razy wolniej niż 
w wersji standardowej – doda-
je Bartosz Nowak. Topowym 
produktem firmy jest mate-
rac pięciozwojowy z lateksem 
i żelem chłodzącym.

– Zdecydowanie mogę po-
lecić ten produkt. Lateks jest 
naturalny, nie wchłania ku-
rzu i roztoczy i dopasowu-
je się do kształtu naszego 
ciała, co znacznie poprawia 

komfort snu – wyjaśnia wła-
ściciel Fabryki Materacy.

Ta nowosądecka firma ist-
nieje na rynku od pięciu 
lat, jednak doświadczenia 
jej właściciela z branży me-
blarskiej są trzy razy dłuż-
sze. W swojej ofercie Fa-
bryka Materacy ma około 
50 modeli różnego rodzaju 
materacy, tworzy je również 
dla szpitali, hoteli, przyczep 
kempingowych i tirów. Dzię-
ki stronie internetowej Fa-
brykaMateracy.info, matera-
ce z Nowego Sącza trafiają do 
klientów z całej Polski. Dobra 
opinia o firmie dotarła też na-
wet za granicę, skąd również 
spływają zamówienia.

Te materace mogą trafić 
również do Ciebie! Skorzy-
staj z fachowej porady i wy-
bierz swój idealny materac.

Mat. prom.

Zdrowe i sprężyste. 
Prosto z Fabryki Materacy w Nowym Sączu

REKLAMA
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Wody powierzchniowe i grun-
towe - rzeki i studnie stanowią 
najczęstsze miejsce występo-
wania ścieków. Skutki zarów-
no picia, jak i używania do 
mycia ciała skażonej wody, od-
czuwalne są po latach. To na 
co chorujemy teraz, może być 
wynikiem pitej wody przed 
laty. Dlatego zazwyczaj, dzi-
siejszych  chorób nie kojarzy-
my z jakością używanej wody. 
Statystyki natomiast pokazują, 
że ok. 80% współczesnych cho-
rób ma bezpośredni związek z 
jakością wody. 

Jednym z głównych zadań 
spożywanej przez nas wody jest 
odtoksynianie organizmu oraz 
jego nawodnienie. Woda po-
winna więc mieć jak najmniej 
rozpuszczonych w sobie związ-
ków(tych „dobrych” też). Czy-
stą wodę nasz mózg nie trak-
tuje jako pokarm a więc nie 
daje impulsu do wydzielania 

enzymów trawiennych. Dla-
tego jest ona wchłaniana
i przeznaczana przez or-
ganizm do regenerowa-
nia naszych komórek (wy-
miany płynu komórkowego
i międzykomórkowego). Do 
tego dochodzi jeszcze problem 
zrównoważenia niskiej tempe-
ratury źródła wody z tempera-
turą ciała ( należy przegotować 
wodę a później można ją pić 
zimną). 

W celu nawodnienia orga-
nizmu naukowcy zalecają na 
szklankę czystej wody dodać 
„szczyptę” dobrej soli (nisko 
sodowa - kłodawska, himalaj-
ska). Regenerację naszych ko-
mórek warunkuje między inny-
mi właściwe jego nawodnienie. 
Zjawiska te mają kapitalne zna-
czenie, jeżeli chcemy razem
z długowiecznością zachować 
młody wygląd oraz zdrowy or-
ganizm.

Jakie fi ltry stosować by nie 
zrobić sobie „ niedźwiedziej 
przysługi”?  

W dobie preferowania zdro-
wego trybu życia popularne jest 
stosowanie różnego rodzaju fi l-
trów. Warto zwrócić uwagę na to 
jakie fi ltry używamy. Jest jedna 
generalna zasada : fi ltr powinien 
być podłączony do kanalizacji co 
umożliwia zrzucenie nazbiera-
nego brudu do ścieku tak byśmy
w warunkach temperatury po-
kojowej i wilgoci nie fi ltrowali 
sobie wody przez „ wczorajszy 
lub miesięczny  brud”.

Pamiętajmy, że gotowa-
nie może służyć  do zabija-
nia bakterii chorobotwór-
czych, ale tylko tych, które 
giną w temperaturze wrzenia 
wody (praktycznie jest to tem-
peratura dużo poniżej 100ºC)
a np. wirus żółtaczki  ginie do-
piero w temperaturze 160°C po 
1 godzinie. Jeszcze jedna bardzo 
istotna sprawa – w czasie goto-
wania wody zanieczyszczonej 

chemicznie jedynie zagęszcza-
my w niej  substancje szkodliwe 
dla zdrowia ( H2O jako najlżej-
sze odparowuje). 
Co pić ?

To bardzo ważny pro-
blem bo picie wody  jest 
ważniejsze niż jedzenie.
Badania pokazują, że bez jedze-
nia człowiek może obyć się na-
wet kilka tygodni, ale bez wody 
już tylko kilka dni. Z jednej stro-
ny picie wody niesie ze sobą 
wiele pozytywnych aspektów 
- woda nie ma kalorii, świetnie 
gasi pragnienie i nawadnia cały 
organizm od środka, nie zawiera 
środków konserwujących, po-
lepszaczy smaku, barwników i 
cukru. Dlatego nie tuczy, oczysz-
cza organizm, nie powoduje 
próchnicy zębów, reguluje go-
spodarkę mineralną organizmu i 
wpływa na usprawnienie proce-
sów metabolicznych człowieka.
Z drugiej jednak strony nie każ-
da woda jest taka sama i istnieje 
wiele obostrzeń co do tego jaką 

wodę można podać poszczegól-
nym grupom ludzi. 

Szczególnie istotne jest zwró-
cenie uwagi na najmłodszych - 
im powinno podawać się wodę 
nisko zmineralizowaną, (nie 
mylić z nisko gazowaną – CO2, 
którego mamy niedobór w orga-
nizmie ale to odrębna sprawa)
a najlepiej z odpowiednim ozna-
czeniem, że nadaje się do spoży-
cia dla dziecka.
Dlaczego jest to tak istotne?

Dzieci nie mają jeszcze na 
tyle rozwiniętego układu pokar-
mowego i nerek, aby przyswoić 
większą ilość związków mine-
ralnych ( nasz metabolizm po-
zwala na przyswojenie z wody 
ok. 1% minerałów). A nadmiar 
tych substancji może mieć ne-
gatywny wpływ na organizm 
dziecka - podrażnić śluzówkę 
układu pokarmowego, obciążyć 
układ moczowy czy zwiększyć 
ryzyko wystąpienia reakcji. 
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Dbałość o najwyższą możliwą 
jakość, reżim technologiczny 
oraz zadowolenie klienta sta-
wiane zawsze na pierwszym 
miejscu – w ten sposób moż-
na krótko streścić dewizy, ja-
kimi w swojej działalności 
kieruje się firma GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA, wio-
dący producent kostki bru-
kowej oraz galanterii betono-
wej w naszym regionie.

Jak wyjaśnia Janusz Szkara-
dek, właściciel przedsiębior-
stwa, do produkcji wysokiej 
jakości produktów potrzebne 
jest w zasadzie kilka rzeczy: 
wykwalifikowana załoga, naj-
lepsze surowce, nowoczesny 
park maszynowy oraz wysoki 
reżim technologiczny.

Kiedy wchodzimy do 
ogromnej hali produkcyj-
nej zakładu, zlokalizowanej w 
Mostkach koło Starego Sącza, 
naszym oczom ukazują się po-
tężne, zaawansowane techno-
logicznie maszyny.

– Dzięki zastosowaniu naj-
nowocześniejszej linii techno-
logicznej do produkcji wyro-
bów wibroprasowanych oraz 
zaangażowaniu i wysokim 

kwalifikacjom naszych pracow-
ników osiągnęliśmy cel – wy-
jaśnia dyrektor Zakładu pro-
dukcyjnego Stanisław Sobuś 
– z wieloletnim doświadcze-
niem w branży produkcji kost-
ki brukowej. Stosowane przez 
firmę nowoczesne rozwiąza-
nia pozwalają na dokładne 
prowadzenie reżimu techno-
logicznego, a co więcej, cały 
proces produkcji jest sterowa-
ny komputerowo z podglądem 
on-line.

Co to w praktyce oznacza? 
Otóż dyrektor z każdego miej-
sca na świecie jest w stanie na 
bieżąco kontrolować, jak prze-
biega proces produkcyjny w 
zakładzie.

– Ośmielam się stwierdzić, 
że takiego systemu zarządzania 
produkcją nie ma nikt w Polsce. 
Informatycy stworzyli go spe-
cjalnie na nasze zlecenie – wy-
jaśnia właściciel Janusz Szkara-
dek. Co ciekawe, w odróżnieniu 
od innych firm, w GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA kostka 
jest badana już na linii mokrej 
– a więc bezpośrednio po wyj-
ściu z maszyny, zanim trafi do 
suszarni. – System ten polega 

na sprawdzaniu przepuszczal-
ności kapilarów warstwy górnej 
jak i dolnej oraz sprawdzaniu 
wysokości i wagi danego pro-
duktu – wyjaśnia dyr. zakładu. 

– Reżim technologiczny 
oraz kontrola jakości to naj-
ważniejsze rzeczy w naszej 
firmie – zaznacza właściciel 
firmy. – U nas w firmie jest 
prowadzona Zakładowa Kon-
trola Produkcji, a oprócz na-
szego laboratorium kontroli w 
zakładzie dokonują laborato-
ria zewnętrzne. Liczby mówią 
same za siebie: zgodnie z Pol-
ską Normą Budowlaną wy-
trzymałość kostki bada się po 
28 dniu, a kostka z zakładu w 
Mostkach spełnia tę normę już 
w 7 dniu. Jest to możliwe dzię-
ki korzystaniu przez firmę z 
najlepszej jakości surowców – 
cementów, kruszyw – i stoso-
waniu większej ilości różnych 
dodatków. Dzięki temu kost-
ka odznacza się większą trwa-
łością i szczelnością co spra-
wia, że jest znacznie twardsza, 
mniej nasiąkliwa i mniej po-
datna na mrozy. Klientowi, 
który chciałby zakupić kost-
kę w GLOBET KOSTKA 

BRUKOWA, chętnie pomogą 
fachowcy z działu sprzedaży. 
Handlowiec opowie o ofero-
wanych produktach, ich skła-
dach oraz zaproponuje opty-
malne rozwiązanie cenowe i 
potencjalnego wykonawcę.

Firma posiada również swój 
transport, dzięki któremu do-
starczy do nabywcy na miej-
sce i rozładuje zakupiony to-
war. Klient firmy GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA jest 
więc otoczony opieką na każ-
dym etapie współpracy. – Jego 
satysfakcja jest dla nas najważ-
niejsza, a pracuje na nią cała 
firma – podkreśla Janusz Szka-
radek.

W ostatnim roku liczba osób 
zatrudnionych w zakładzie 
w Mostkach zwiększyła się o 
100%. GLOBET KOSTKA 
BRUKOWA sukcesywnie po-
szerzając gamę oferowanych 
produktów. Swoją ofertę firma 
poszerzyła o pełne i kompletne 
systemy kominowe. Jako pol-
ska firma uzyskała certyfikat 
do produkcji tych systemów. 

Systemy kominowe to inno-
wacyjne rozwiązania w branży 
budowlanej. Łatwość i szyb-
kość montażu systemów ko-
minowych sprawia, że GLO-
BET KOSTKA BRUKOWA 
staje się wiodącym liderem 
na rynku usług budowlanych. 
Jednak firma nie mówi ostat-
niego słowa, w swoich planach 
ma produkcję elementów łu-
panych, które dopełnią ofertę 
GLOBET KOSTKA BRUKO-
WA. – Nieustannie poszuku-
jemy innowacyjnych rozwią-
zań, które polepszyłyby jakość 
naszych produktów – mówi 
Stanisław Sobuś, dyrektor za-
kładu. – Już teraz jest ona na 
wysokim poziomie, poprzeczkę 
podnosimy jednak cały czas.

GLOBET KOSTKA BRU-
KOWA to polska firma, która 
korzysta z polskich dostaw-
ców i jest dobrym przykładem 
lokalnej przedsiębiorczości. 
Kupując kostkę w GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA wspie-
rasz polskiego producenta i lo-
kalną przedsiębiorczość.

Jak kostka, to tylko z GLOBET KOSTKA BRUKOWA!

REKLAMA
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Wiosna to czas, kiedy wiele 
osób decyduje się na zmia-
nę mieszkania. Sezonowo 
rosnący popyt na lokum do 
wynajęcia można w pełni 
wykorzystać, wprowadza-
jąc proste i niedrogie mody-
fikacje, które przyczynią się 
do wzrostu zainteresowa-
nia mieszkaniem przez po-
tencjalnych najemców. Po-
nadto, pomogą one również 
podnieść jakość przestrzeni 
przeznaczonej do wynajęcia, 
czyniąc ją bardziej przyjazną 
dla nowych lokatorów. 

Z powodu zaniedbania wie-
le mieszkań do wynajęcia tra-
fia na rynek po zaniżonej ce-
nie, pomimo dobrej lokalizacji 
i innych walorów. Wybrako-
wany lub zwyczajnie przesta-
rzały wystrój lokalu potrafi 
skutecznie zniechęcić poten-
cjalnych lokatorów. Blisko co 
drugi najemca w Polsce skar-
ży się na stare sprzęty i me-
ble, a 28% badanych przyzna-
je, że wysoka cena powinna 

wiązać się z dobrym wyposa-
żeniem. Ponadto, 35% najem-
ców jest niezadowolonych z 
powodu zatajenia przez wła-
ścicieli nieruchomości uste-
rek bądź innych niedogodno-
ści. Jak niewielkim kosztem 
i nakładem pracy zadbać 
o mieszkanie, które chcemy 
przeznaczyć na wynajem? 
1. Zadbaj o bezpieczeństwo 
– sprawdź instalacje

Przystępując do remontu lub 
chociażby odświeżenia miesz-
kania, warto w pierwszej ko-
lejności zainteresować się sta-
nem znajdujących się w nim 
instalacji, co pozwoli zapo-
biec poważnym awariom oraz 
wpłynie na ograniczenie wy-
datków eksploatacyjnych. W 
przypadku elektryki, należy 
sprawdzić stan bezpieczników 
oraz wszystkich gniazdek. Do 
instalacji gazowej powinni-
śmy wezwać gazownika, który 
upewni się, że jest ona szczel-
na. Jeśli zaś chodzi o hydrau-
likę, warto skontrolować czy 

ciśnienie wody jest odpowied-
nie we wszystkich pionach i 
upewnić się, czy wspólnota 
mieszkaniowa lub spółdzielnia 
nie planuje wymiany rur w naj-
bliższym czasie. Trzeba spraw-
dzić również stan grzejników 
i w przypadku, gdy nie dzia-
łają one odpowiednio, po za-
kończenia sezonu grzewczego 
wezwać hydraulika. Być może 
wystarczy ich odpowietrzenie. 
Ogłoszenia fachowców z oko-
licy, którzy będą pomocni w 
tych kwestiach można znaleźć, 
np. w serwisach ogłoszenio-
wych online.  
2. Zapewnij sprawne sprzę-
ty AGD 

Działająca lodówka, pral-
ka czy kuchenka to niezbędne 
wyposażenie każdego miesz-
kania. O ile na lokal bez sofy 
czy szafy można znaleźć na-
jemcę, który wprowadzi się 
ze swoimi meblami, o tyle bez 
sprawnych sprzętów będzie to 
już znacznie trudniejsze. Je-
śli sprzęt AGD w mieszkaniu 
przeznaczonym do wynajęcia 
jest niesprawny, można go ta-
nio wymienić - kupując z dru-
giej ręki. Warto też wprowa-
dzić drobne ulepszenia, dzięki 
którym mieszkanie zrobi lep-
sze wrażenie, np. kupując ci-
śnieniowy ekspres do kawy, 
mikrofalówkę czy zmywarkę. 
3. Nie szalej z kolorami

Urządzając mieszkanie na 
wynajem nie zawsze warto 
kierować się własnym gustem, 
zwłaszcza jeśli jesteśmy fana-
mi odważnych, jaskrawych 

kolorów. Najlepiej utrzymać 
mieszkanie w neutralnej tona-
cji – postawić na odcienie bieli 
czy szarości. Ta pierwsza zde-
cydowanie powiększy optycz-
nie wnętrze oraz da poczucie 
czystości. Nowy lokator praw-
dopodobnie będzie chciał 
mieszkaniu nadać osobistego 
charakteru, wprowadzając do 
niego własne dekoracje. Neu-
tralne kolory gwarantują, że 
te nie będą kłóciły się z wnę-
trzem.. Warto zadbać o akce-
soria w postaci dywaników 
łazienkowych, lampy czy dy-
wanu, które stworzą przytulny 
nastrój. Tu znów postawmy na 
szarości czy delikatne pastele 
i proste wzornictwo. Czasami 
wystarczy w pokoju zawiesić 
nowe zasłony, aby komplet-
nie odmienić jego charakter 
i sprawić, że będzie wyglądał 
na urządzony. Jeśli w mieszka-
niu mamy już zastawę stołową 
i sztućce, ale są one niekom-
pletne lub mają widoczne śla-
dy użytkowania, to dla kolej-
nych lokatorów powinniśmy 
zastąpić je nowym zestawem. 
Bardzo ważne jest, aby prze-
strzeń przeznaczona na wyna-
jem była urządzona schludnie 
- pozbycie się wszelkich zbęd-
nych drobiazgów i ozdób po-
może uniknąć wrażenia bała-
ganu. Warto również usunąć z 
mieszkania osobiste akcenty, 
jak chociażby zdjęcia wiszące 
na ścianach.
4. Meble – spróbuj renowacji 

Urządzając mieszkanie do 
wynajęcia, nie trzeba koniecznie 

inwestować w nowe meble. 
Tańszą i o wiele bardziej ory-
ginalną opcją będzie zakupie-
nie, na przykład przez internet, 
używanej komody, krzeseł czy 
szafy, które znudziły się do-
tychczasowemu właścicielowi 
i odnowienie ich. Czasem wy-
starczy jedynie wymiana fron-
tów w szafkach czy uchwytów 
do szuflady– te drobne zabie-
gi pozwolą na podniesienie 
walorów estetycznych mebli, 
nie rujnując przy tym naszych 
portfeli.  Jeśli mamy duszę ar-
tysty i majsterkowicza, może-
my na własną rękę zająć się 
gruntowną renowacją mebli. 
W tym przypadku niezbęd-
ne będzie zao+patrzenie się 
w odpowiednie materiały, ta-
kie jak farby, lakiery czy oleje 
oraz oczywiście narzędzia. In-
spiracji warto szukać na insta-
gramowych profilach projek-
tantów wnętrz czy hobbystów 
zakochanych w nadawaniu 
nowego życia wysłużonym 
meblom. 
5. Zainwestuj w dobre zdjęcia

Atrakcyjne zdjęcia wnętrza 
z pewnością przyciągną uwa-
gę najemców i będą niezwy-
kle pomocne w zwiększeniu 
zainteresowania ogłoszeniem 
wynajmu mieszkania. Jeśli nie 
dysponujemy dobrej jakości 
sprzętem fotograficznym i nie 
mamy żyłki do fotografii, war-
to zastanowić się nad wynaję-
ciem do tego celu profesjona-
listy. Wielu z nich ogłasza się 
na Gumtree.  
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Jak przygotować mieszkanie na wynajem?
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