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Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Rol ni cza „Agro pro mo cja” to już
mar ka sa ma w so bie. Co ro ku w cią gu dwóch dni prze wi ja -
ją się przez nią ty sią ce osób. Te raz też nie po win no być ina -
czej, bo ni gdzie in dziej w Ma ło pol sce, nie ma mo żli wo ści
zo ba cze nia w jed nym miej scu ta kiej ilo ści pro duk tów rol -
ni czych, ma szyn, no wi nek tech no lo gicz nych, zwie rząt ho -
dow la nych jak tu taj. Wy sta wia się tu nie mal 400
pro du cen tów i sprze daw ców z ca łej Pol ski.

C
hce cie za cząć upra wiać i ho do wać okre ślo ne ro śli ny
i zwie rzę ta? Al bo już je upra wia cie i po trze bu je cie wspar -
cia i ra dy? Chce cie urzą dzić ogród, dział kę, zbu do wać
staj nię, obo rę al bo in ny bu dy nek go spo dar czy czy użyt -

ko wy? Za po znać się z no win ka mi tech nicz ny mi zwią za ny mi
z pro duk cją rol ni czą i pszcze lar ską? No win ka mi z bra nży tech -
nicz nej czy bu do wal nej? Skosz to wać i za ku pić praw dzi wie lo kal -
ne i eko lo gicz ne pro duk ty: pło dy rol ne, owo ce, wa rzy wa, mio dy?
Ni gdzie in dziej nie znaj dzie cie ich w ta kiej ilo ści i ni gdzie in dziej
nikt rów nie przy jaź nie i ocho czo nie udzie li Wam ty lu prak tycz -
nych rad i wska zó wek jak na Agro pro mo cji. 

Bacz ny ob ser wa tor te go, co dzie je się pod czas wy sta wo we -
go week en du za uwa ży, że tu nie tyl ko się han dlu je, ale przede
wszyst kim wy mie nia do świad cze nia i dys ku tu je, a ilość to wa rzy -
szą cych wy sta wie atrak cji zde cy do wa nie te mu sprzy ja. Nie po -
wta rzal ny kli mat na da ją tej Wy sta wie licz ne kon kur sy, w tym
m.in. kon kurs tra dy cyj ne go strzy że nia owiec. Or ga ni za to rzy Agro -
pro mo cji nie za po mi na ją też o ukło nie w stro nę na szej tra dy cji
i bo ga te go folk lo ru, któ ry czy ni nasz re gion nie po wta rzal -
nym. I tak im pre za z za ło że nia ko mer cyj na za mie nia się w wiel -
kie rol ni cze świę to. 

Wy sta wa or ga ni zo wa na przez Ma ło pol ski Ośro dek Do radz twa
Rol ni cze go z. s. w Kar nio wi cach – Po wia to wy Ze spół Do radz twa
Rol ni cze go w No wy Są czu od by wa się tra dy cyj nie w dru gi week -
end wrze śnia, któ ry w tym ro ku przy pa da na 7 i 8 dzień te go mie -
sią ca w Na wo jo wej. 

Po raz ko lej ny pa tro nat me dial ny nad Wy da rze niem ob jął
por tal Są de cza nin.in fo i mie sięcz nik „Są de cza nin”. Za pra sza my
do Na wo jo wej i śle dze nia re la cji przy go to wa nych przez na szych
dzien ni ka rzy na por ta lu i mie sięcz ni ku. Do zo ba cze nia!
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„Agropromocja”
– Nawojowa już po raz 29.
zmieni się w stolicę rolnictwa
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Ja błek Ci w na szym re gio nie do sta tek.
W dzie siąt kach od mian, wprost
od pro du cen tów, świet nej ja ko ści
i w do brej ce nie. Za zwy czaj al bo spo -
ży wa my je na su ro wo, al bo ro bi my
kom po ty lub prze cie ry do ciast, ry żu
czy de se rów. Jed nak ostat ni mi cza sy
do łask wró cił czy ina czej – od kry wa -
my na no wo in ny nie sa mo wi ty wy rób
z te go owo cu, czy li ocet jabł ko wy. Jak
go przy go to wać i ja kie ko rzy ści przy -
no si je go spo ży cie?

P
a ni Ja dwi ga mia ła kil ka lat te mu
po wa żny wy pa dek sa mo cho do wy,
w wy ni ku któ re go mia ła uszko dzo -
ną trzust kę. Ja kie to nie sie kon se -

kwen cje dla sa mo po czu cia chy ba ni ko mu
nie trze ba tłu ma czyć. Do dat ko wo ko bie ta
jest cu krzy kiem (na szczę ście to tyl ko tzw.
cu krzy ca ży wie nio wa), ma pro ble my z ci -
śnie niem i mu si za ży wać le ki. Po wy pad ku
do szły ko lej ne le ki, w tym bar dzo sil ne
prze ciw bó lo we. Or ga nizm pa ni Ja dwi gi
moc no za pro te sto wał prze ciw ko nad mia -
ro wi far ma ceu ty ków. A, że są de czan ka za -
wsze chęt nie ko rzy sta ła z bab ci nych

na tu ral nych spo so bów na pod re pe ro wa -
nie zdro wia i tym ra zem po sta no wi ła się -
gnąć po sta re re cep tu ry. I tak tra fi ła
na in for ma cje – co naj wa żniej sze część
z nich jest po twier dzo na twar do ba da nia -
mi – o oc cie jabł ko wym.

Oka zu je się bo wiem, że to do sko na ły
spo sób na dźwi gnię cie na sze go or ga ni -
zmu w wie lu scho rze niach. Po pierw sze
ocet jabł ko wy re gu lu je po ziom cu kru we
krwi. Po tym jak spo ży je my ły żkę sto ło wą
octu przed snem, nad ra nem na sze wy ni -
ki bę dą zde cy do wa nie lep sze niż za zwy -
czaj. Do dat ko wym plu sem jest fakt, że
oczysz cza jąc nasz or ga nizm z tok syn
i wspie ra jąc pro duk cję żół ci w ten spo sób
już po kil ku dniach stra ci my na wa dze.
Ocet win ny re gu lu je też pe ry stal ty kę je lit.
Do dat ko wą ulgę po czu ją oso by – szcze -
gól nie ko bie ty, w dru gim okre sie cy klu
– któ re ma ją obrzę ki z ra cji za trzy my wa -
nia się wo dy w or ga ni zmie. 

Ko lej na ko rzyść z pi cia octu jabł ko we -
go wy ni ka z fak tu, że zmniej sza obec ność
wol nych rod ni ków w or ga ni zmie, bo ma
sil ne dzia ła nie prze ciw ul te nia ją ce. Jest też
sku tecz nym środ kiem prze ciw bak te ryj -

nym przez co wspo ma ga le cze nie na przy -
kład upo rczy wych prze zię bień i pod no si
od por ność. 

Ocet jabł ko wy – co przy ostat nich upa -
łach jest na wa gę zło ta – chro ni nasz or ga -
nizm przed od wod nie niem a jed no cze śnie
– tu uwa ga spor tow cy – dzia ła re ge ne ra -
cyj nie. Oczy wi ście ocet pi je my roz cień czo -
ny, ale o tym za chwi lę.

Prze ko na li śmy Was do wy pró bo wa nia
te go na po ju? To te raz za miast kie ro wać
Was do skle pu przed sta wia my – spraw -
dzo ny od wie lu lat – do mo wy prze pis
na je go przy go to wa nie. 

Skład ni ki to jabł ka, wo da, cu kier,
opcjo nal nie miód. – Do du że go sło ja, ja
uży wam pię cio li tro we go, ale mo że być też
trzy li tro wy, wkła da my skro jo ne owo ce.
Po win ny być z do bre go spraw dzo ne go
źró dła, eko lo gicz ne, ga tu nek nie jest naj -
istot niej szy. Kro jąc zo sta wia my skór kę, ale
usu wa my gniaz da na sien ne – dzie li się
swo im prze pi sem pa ni Ja dwi ga. – Przy go -
to wu je my za le wę trzy ma jąc się pro por cji:
na litr wo dy jed na ły żka cu kru al bo pół ły -
żki mio du. Za le wa my owo ce, tak by
wszyst kie by ły za kry te. Przy kry wa my sło -

Jabł ka: kom pot, prze cier
a mo że jed nak ocet win ny?
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ik ga zą i ob wią zu je my gum ką. Po tem trze -
ba go wsta wić w cie płe miej sce, ra czej za -
cie nio ne na 4 do 6 ty go dni. Po tym cza sie
ocet na le ży zlać, prze ce dzić i trzy mać
w bu tel kach lub sło ikach, wa żne by po -
jem ni ki by ły ze szkła.

Jak ta ki ocet pić, że by nie prze do brzyć
i so bie nie za szko dzić? Oczy wi ście ocet mu -
si być roz cień czo ny z wo dą! – Ja oso bi ście
pi ję ocet dwa ra zy dzien nie. Ra no trzy ły żki
octu na pół szklan ki wo dy a wie czo rem pół -
to rej ły żki na pół szklan ki wo dy. Oso by
z nad kwa so tą po win ny ob ser wo wać uwa -
żnie swój or ga nizm i do sto so wać pro por cje
do swo ich po trzeb. Nie któ rzy ła mią smak

na po ju odro bi ną mio du, ale ja oso bi ście te -
go nie ro bię. Ku ra cję prze pro wa dzam
na wio snę i je sień – dzie li się swo imi do -
świad cze nia mi pa ni Ja dwi ga, któ ra uży wa
octu rów nież do sma ro wa nia skó ry pod ra -
żnio nej uką sze nia mi owa dów zwłasz cza
u wnu cząt. Ro bi też ka ta pla sty na bo lą ce
sta wy. – Tyl ko wte dy przed na ło że niem ka -
ta pl sa tu na le ży skó rę ko niecz nie po sma ro -
wać kre mem. Ocet świet nie spraw dza się też
przy kon tu zjach i stłu cze niach. Mo żna go sto -
so wać za miast kwa śnej wo dy, czy al ta ce tu. 

W do mu pa ni Ja dwi gi ocet do mo wej
ro bo ty uży wa się też do ga la re ty z nó żek
i z dro biu. Gdy wy ko rzy sta my go z ko lei

do prze tar cia owo ców ku pio nych w skle -
pie, po zbę dzie my się w ten spo sób pe sty -
cy dów sku tecz niej niż gdy by śmy je tyl ko
do kład nie wy my li pod bie żą cą wo dą. 

Je śli jed nak wo li cie pro dukt skle po wy,
to prze czy taj cie uwa żnie jak przy go to wać
z octu na pój ener ge tycz ny, któ ry dzia ła nie
go rzej od moc nej ka wy. Po trzeb ne nam
bę dą 2 szklan ki cie płej wo dy, 1-2 ły żki octu
jabł ko we go i odro bi na so ku z cy try ny.
Do te go 2-3 ły żki sy ro pu klo no we go i ły żka
star te go im bi ru. Ca łość trze ba do kład nie
wy mie szać i od sta wić na 12 go dzin.
Przed spo ży ciem na pój na le ży do brze
schło dzić. (ES)
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D
ys ku sja na te mat GMO prze ta -
cza się od dłu ższe go cza su nie
tyl ko przez Unię Eu ro pej ską
a da lej ca łą Eu ro pę. Dla cze go

za chwy ca jąc się sklo no wa ny mi owca mi
czy wi zją sklo no wa nia ma mu ta, tak bar -
dzo bo imy się mo dy fi ka cji ge ne tycz nej
żyw no ści? Naj pierw słów kil ka na te mat
te go, jak de struk cyj nie dzia ła ona na na -
sze or ga ni zmy. Po słu żmy się kon kre ta mi.

Po pierw sze la wi no wo pod no si ilość
aler gii i aler gi ków. Na przy kład so ja, któ rej
do ło żo no ce chy naj bar dziej aler gen ne go
orze cha bra zy lij skie go za czę ła uczu lać tak
du że rze sze lu dzi, że już zaj mu ją się tym
spe cja li ści. A staw ka jest wy so ka – bo so ja
jest w tak wie lu pro duk tach spo żyw czych,
że trud no je zli czyć a ta zmo dy fi ko wa -
na do pro wa dzi ła już na wet do śmier ci
dziec ka.

Zmo dy fi ko wa ne ziem nia ki od por ne
na słyn ny i nie sław ny Ro un dup za trzy mu -
ją, ku mu lu ją w so bie część je go skład ni -
ków, któ re po tem przy ob rób ce ciepl nej
zmie nia ją się w sub stan cje wy jąt ko wo ra -
ko twór cze.

Gdy żyw ność mo dy fi ko wa na spo ży wa -
na jest przez ko bie ty w cią ży do cho dzi
do za bu rzeń roz wo jo wych pło du i za uwa -
żal nych zmian w je go ge no ty pie, któ re
prze ka zy wa ne są ko lej nym po ko le niom. 

Żyw ność GMO spra wia, że lu dzie sta ją
się oty li.

Le ka rze już bi ją na alarm, że przez spo -
ży cie pro duk tów mo dy fi ko wa nych czło -
wiek sta je się od por ny na an ty bio ty ki, a tym
sa mym spa da ich sku tecz ność co mo że do -
pro wa dzić do te go, że nie bę dzie nas czym
le czyć, że zo sta nie my po zba wie ni naj sil niej -
sze go orę ża w wal ce z in fek cja mi. Ła two so -
bie wy obra zić co to ozna cza, szcze gól nie
na te re nach o zwięk szo nej za cho ro wal no -
ści czy li na przy kład w tro pi kach. Po dob -
nych – już udo ku men to wa nych – za gro żeń
jest zde cy do wa nie wię cej.

A dla cze go na pi sa li śmy, że w przy pad -
ku de cy zji o wpro wa dze niu GMO, to wy bór
mie dzy dżu mą a cho le rą? Bo are ał
do upraw się kur czy, a lu dzi do wy ży wie -
nia przy by wa. Bo pro duk ty GMO ro sną
szyb ciej, są od por niej sze na wa ha nia po -
go dy, nie wy ma ga ją tak wie lu pe sty cy dów.
Bo ro sną więk sze, ob fi ciej i są trwal sze, ła -
twiej sze do prze cho wy wa nia przez dłu ższy
czas (przy czym w czę ści wy glą da ją
na świe że a ta ki mi w isto cie nie są). 

Już dziś za pra sza my wszyst kich
do dys ku sji na ten te mat pod czas przy go -
to wy wa nej przez nas de ba ty „Żyw ność,
ży wie nie, zdro wie – wo bec za gro żeń
GMO”. O szcze gó łach prze czy ta cie Pań -
stwo na ła mach por ta lu www.sa de cza -
nin.in fo. 

(ES)

GMO? Są tacy, którzy
twierdzą, że to wybór
między dżumą a cholerą

Żyw ność mo dy fi ko wa na ge ne tycz nie – czy to ko niecz ność, na któ rą ska za li -
śmy się sa mi de gra du jąc śro do wi sko, za bu rza jąc rów no wa gę w przy ro dzie,
czy na rzę dzie do te go, by kosz tem zdro wia na sze go i ko lej nych po ko leń za ro -
bić wię cej, ła twiej i szyb ciej? By ogra ni czyć ilość uży wa nych pe sty cy dów
i zwięk szyć od por ność ro ślin na naj ró żniej sze cho ro by i szko dli we wpły wy za -
nie czysz czo ne go po wa żnie śro do wi ska?





* rabat jednorazowy
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Ka żdy kto po sia da ogród wie, że je sień to czas, kie dy o to
miej sce trze ba za dbać w spo sób szcze gól ny. Jed ną z naj -
wa żniej szych kwe stii jest przy ci na nie ro ślin w tym cza sie.
Jak wła ści wie przy ciąć krze wy i drze wa? Prze pro wa dze nie
te go ty pu prac po rząd ko wych w ogro dzie bę dzie ła twiej sze
dzię ki se ka to rom i no ży com fir my Cel l fast!

Je sien ne cię cie po le ca ne jest przede wszyst kim dla drzew
i krze wów świe żo za ku pio nych i po sa dzo nych w ogro dzie je sie -
nią. Mło de ro śli ny już na sa mym po cząt ku po win ny zo stać od -
po wied nio przy cię te, aby póź niej mo gły ład nie się roz krze wić
i za wią zać wię cej pą ków kwia to wych. Do ty czy to drzew i krze -
wów li ścia stych, któ re zrzu ca ją na zi mę li ście. Na to miast je sie -
nią nie na le ży przy ci nać no wo po sa dzo nych drzew i krze wów
zi mo zie lo nych (w tym igla ków), bo mło de od ro sty nie zdą żą
zdrew nieć przed zi mą.

Z za sa dy nie jest wska za ne przy ci na nie je sie nią drzew owo -
co wych. Mo że my jed nak przy ci nać krze wy owo co we, któ re
owo cu ją na pę dach te go rocz nych. Cię cie prze pro wa dza się
w paź dzier ni ku i li sto pa dzie. Do ty czy to głów nie póź nych ma -
lin (np. „Po lka). Je sie nią tnie się rów nież sta re krze wy czar nych
po rze czek, usu wa jąc z nich wszyst kie pę dy czte ro let nie lub
star sze, gdyż naj ob fi ciej owo cu ją na pę dach jed no rocz nych
i dwu let nich. W li sto pa dzie mo żna rów nież prze pro wa dzić cię -
cie lesz czy ny.

Wa żne. Pa mię taj my o po sma ro wa niu po wsta łych ran ma ścią
ogrod ni czą z od po wied nim środ kiem za bez pie cza ją cym. Do brej
ja ko ści pre pa ra ty oraz wy so kiej kla sy sprzęt fir my Cel l fast znaj -
dzie cie Pań stwo wraz z cen ną po ra dą w Cen trum Ogrod ni czym

Park -M w Sta rym Są czu. Je sie nią nie na le ży też prze pro wa dzać
cię cia for mu ją ce go krze wów kwit ną cych wio sną na pę dach ze -
szło rocz nych, bo wte dy usu wa się pę dy wraz z pą ka mi. Przed za -
koń cze niem se zo nu obo wiąz ko wo na le ży usu nąć opa dłe, su che
li ście. Okry wa my rów nież bar dziej de li kat ne ro śli ny za bez pie cza -
jąc je przed mro zem.

Pa mię taj my rów nież o je sien nych na sa dze niach. Jest to
oprócz wio sny naj lep szy okres na sa dze nie ro ślin z go łym ko rze -
niem, no i oczy wi ście tych uko rze nio nych z po jem ni ków, któ re
mo że my sa dzić prak tycz nie przez ca ły rok.

Te mat na sa dzeń i pie lę gna cji drzew i krze wów ozdob nych jest
tak roz le gły i czę sto wy ma ga in dy wi du al nej ana li zy i po ra dy, że
naj lep szym roz wią za niem jest tu taj za pro sze nie tych z czy tel ni -
ków, któ rzy ma ją do dat ko we py ta nia do Cen trum Ogrod ni cze -
go Park -M w Sta rym Są czu przy ul. Trakt Św, Kin gi 9. Cen trum
otwar te jest od po nie dział ku do piąt ku w godz. 8-18 oraz
w ka żdą so bo tę w godz. 8-15. Ser decz nie za pra sza my.

Porządki w ogrodzie.
Jesień to czas ostrych cięć

CELLFAST ERGO sekator nożycowy

CELLFAST ERGO sekator kowadełkowy CELLFAST  IDEAL sekator kowadełkowy teleskopowy
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Ho dow la al pak EL Sa lva dor w Bi czy -
cach w gmi nie Cheł miec dzia ła
od trzech lat. Te raz jej wła ści cie le za -
chę ca ją in nych, by po szli w ich śla dy.
Za po trze bo wa nie na al pa ki ro śnie tak
szyb ko, że na dziś de fi cyt tych zwie -
rza ków na ryn ku pol skim się ga trzech
ty się cy sztuk. Ma ło te go – na pro duk ty
z weł ny al pak z Pol ski otwo rzy ły się
ryn ki za chod nie.

Do El Sa lva dor zje żdża ją tłu my z ca łej
Ma ło pol ski. Re no ma pro wa dzo nych przez
ho dow lę za jęć z al pa ko te ra pi ro śnie. Roz -
cho dzi się wśród ro dzi ców cho rych dzie -
ci, że to tu cho ry na au tyzm chło piec
w koń cu za czął się przy tu lać naj pierw
do zwie rząt a po tem do naj bli ższych, że tu
wła śnie dziew czy na cier pią ca na ano rek -
sję – krok po kro ku – ob cu jąc ze zwie rza -
ka mi wy cho dzi na pro stą. Al pa ki z El
Sal wa dor je żdżą po ma gać w naj ró żniej -
szych ośrod kach dla nie peł no spraw nych
i dla cho rych, star szych, ale przede
wszyst kim dzie ci i mło dzie ży. 

Pod czas ta kich spo tkań wła ści cie le
zwie rza ków za uwa ży li, że nie ka żde go ro -
dzi ca stać – choć by chciał zor ga ni zo wać
swo je mu dziec ku sa mo dziel ne spo tka nia
– na przy jazd do Bi czyc. Są też dzie ci, któ -
rych nie spo sób z naj ró żniej szych wzglę -
dów tu prze trans por to wać. – Dla te go
ku pi li śmy spe cjal ny sa mo chód do trans -
por tu i prze ro bi li śmy go na al pa ko wóz
i po pro stu do ta kich po trze bu ją cych do -
je żdża my – mó wi pa ni Elżbie ta Łat ka. 

Skąd ta kie za in te re so wa nie al pa ko te -
ra pią? Bo al pa ki to zwie rzę ta bar dzo ła -
god ne, to wa rzy skie, nie sa mo wi cie mi łe
w do ty ku a na do da tek po tra fią oka zy wać
czu łość i nad zwy czaj nie – al bo i nie – przy -
tu lać się do sie bie na wza jem i do lu dzi.
Zwie rzę ta, któ re ma ją czyn nie uczest ni -
czyć w te ra pii są naj pierw od po wied nio
szko lo ne i to tyl ko te, któ re ma ją od po -
wied nie pre dys po zy cje. Nie cier pli we
i zbyt tem pe ra ment ne, gdy uzna ją, że ktoś
ob cho dzi się z ni mi zbyt po ufa le po tra fią
na trę ta opluć a strzy ka ją śli ną wy jąt ko wo

cel nie. Ko lej na wy jąt ko wo wa żna rzecz
– ho dow la al pak z Bi czyc to je dy na ho -
dow la w Ma ło pol sce zgło szo na od po -
wied nim słu żbom we te ry na ryj nym a tym
sa mym pod sta łym nad zo rem we te ry na -
rza, któ ry dba o ich wła ści wą kon dy cję
i zdro wie. Choć ja ko cie ka wost kę po wie -
my Wam, że ho dow cy z Bi czyc sa mi od -
bie ra ją po ro dy swo ich zwie rza ków
z po mo cą po ma ga ją cych im na sta łe
w opie ce nad zwie rza ka mi wo lon ta riu szy
z są siedz twa: Ma te usza, Kon ra da i Mi ko ła -
ja oraz swo je go sy na – Kac pra.

Al pa ki za pra sza ne są też na naj ró żniej -
sze fe sty ny, jar mar ki, im pre zy ma so we
a na wet na uro dzi ny, kin der ba le czy we -
se la, gdzie sta no wią fan ta stycz ną atrak cję
nie tyl ko dla naj młod szych go ści, bo po -
gła skać je, po pro wa dzić na smy czy czy
zro bić so bie z ni mi zdję cie chcą wszy scy.
Do ho dow li sys te ma tycz nie przy je żdża ją
szkol ne i przed szkol ne wy ciecz ki z ca łej
Są dec czy zny a na wet spo za re gio nu.

Ale to tyl ko jed na stro na dzia łal no ści El
Sa lva dor.

Od ja kie goś cza su ho dow la za ję ła się
bo wiem pro duk cją wy ro bów z weł ny al -
pak, któ re już z po wo dze niem sprze da je
na ryn ku lo kal nym, ale rów nież eks por tu -

je do Wiel kiej Bry ta nii. Są to bar dzo szcze -
gól ne pro duk ty naj wy ższej ja ko ści – koł -
dry, ale rów nież – i to ro bio ne ręcz nie
– czap ki, sza li ki, cie płe chu s ty, gaw rosz ki,
rę ka wicz ki. Ka żdy pro dukt jest in ny a ich
uni kal ność pod kre śla fakt, że weł na nie
jest far bo wa na, tyl ko za cho wa na w swo -
im ory gi nal nym ko lo rze. – Weł na z al pak
jest de li kat niej sza od owczej, mniej gry zie,
ale i tak część pro duk tów ma pod szew kę
z ba weł nia ne go ma te ria łu. Koł dry z al pak
nie uczu la ją, więc są wska za ne dla aler gi -
ków – pod kre śla pa ni Elżbie ta.

Po strzy że niu, któ re na le ży prze pro wa -
dzać do ma ja weł na z Bi czyc tra fia do re -
no mo wa nych za kła dów np. w Kro śnie,
któ re prze ra bia ją je na włócz kę a ta po tem
tra fia w rę ce pa ni Elżbie ty, któ ra sa ma
dzier ga i ro bi na szy deł ku praw dzi we cu -
da, al bo do za przy jaź nio nej rę ko dziel nicz -
ki. Efekt? Fan ta stycz ny a po pyt wśród
klien tów więk szy od mo żli wo ści prze ro -
bo wych wy twór ców. To ko lej ny do wód
na to, że war to by in ni po szli w śla dy ho -
dow ców z Bi czyc. Jak się za brać do ho -
dow li? Bę dzie cie mo gli po roz ma wiać
z pa nią Elżbie tą Łat ką na sto isku El Sa lva -
dor na Agro por mo cji.

(ES)

Hodujcie alpaki! 
El Salvador gorąco zachęca
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Czy wiesz o tym, że Two je ra chun ki
za prąd mo gą wy no sić za le d wie kil -
ka na ście zło tych? Szu kasz roz wią za -
nia jak sku tecz nie ob ni żyć koszt
utrzy ma nia swo je go do mu na dłu gie
la ta? Je śli tak, to po zwól nam wy tłu -
ma czyć Ci jak dzia ła fo to wol ta ika
i dla cze go jest to świet ny wy bór.

Dar mo wa i od na wial na ener gia
Słoń ce, to dar mo we źró dło ener gii

o ol brzy mim nie wy ko rzy sta nym po ten -
cja le. Ilość ener gii sło necz nej, któ ra do -
cie ra na na szą pla ne tę, prze kra cza 10
ty się cy ra zy obec ne za po trze bo wa nie
ludz ko ści na ener gię. Przez dłu ższy okres
cza su ko rzy sta nie z ener gii sło necz nej
ko ja rzy ło się przede wszyst kim z ko lek to -
ra mi sło necz ny mi i by ło wy ko rzy sty wa ne
głów nie do uzy ski wa nia cie płej wo dy niż
po zy ski wa nia prą du z fo to wol ta iki. Jed -
nak w ostat nich la tach ten den cje zmie -
ni ły się o nie mal 180 stop ni!

Fo to wol ta ika wciąż ma ło po pu lar na?
Nic bar dziej myl ne go!

W ubie głych la tach tech no lo gia fo to -
wol ta icz na po szła na przód w za ska ku ją -
co szyb kim tem pie. Co wię cej, roz wój ten
w spo sób znacz ny ob ni żył ce ny mo du łów
fo to wol ta icz nych i dzię ki te mu in sta la cje
sta ją się co raz bar dziej po pu lar ne w na -
szym kra ju. Prze ło mo wym jest obec ny
rok, gdzie na obec ną chwi lę moc za mon -
to wa nych in sta la cji prze wy ższy ła już łącz -
ną moc z ca łe go po przed nie go ro ku.

Jak to dzia ła? Roz li cze nie z ener ge ty -
ką. Sys tem opu stów.

Naj bar dziej przej rzy stym zo bra zo wa -
niem obec nie dzia ła ją ce go (już od 2016
r.) sys te mu roz li czeń z Tau ron bę dzie ilu -
stra cja powyżej.

Spie szy my z wy tłu ma cze niem: 
n ener gię z da chu wy ko rzy stu je my

na dwa spo so by: au to kon sump cja (wy -
ko rzy sty wa nie w mo men cie pro duk cji,
np. w sło necz ny dzień) oraz od bie ra nie
nad wy żek w chwi lach, gdy po trze bu je -
my wię cej ener gii niż ge ne ru je my 

n au to kon sump cja re ali zo wa na jest

w ka żdej chwi li, gdy in sta la cja pro du -
ku je ener gię, a w bu dyn ku włą czo ny
jest ja ki kol wiek od bior nik elek trycz ny 

n nad wy żka wy stę pu je w mo men cie,
gdy na sze za po trze bo wa nie jest
mniej sze niż chwi lo wa pro duk cja (np.
gdy nie ma nas w do mu w cią gu dnia) 

n nad wy żka prze cho wy wa nia jest w sie -
ci, a do od bio ru ma my 80% jej ilo ści
(za kład ener ge tycz ny od bie ra 20% ty -
tu łem ma ga zy no wa nia) 

n roz li cze nie nad wy żki od by wa się
w okre sie od 1 stycz nia do 31 grud nia.
Na ko niec ro ku otrzy mu je my fak tu rę
roz li cze nio wą, w któ rej szcze gó ło wo
za war te jest bi lan so wa nie nad wy żki
w sie ci i jej od bio ru. W ra zie, gdy by
do wy ko rzy sta nia po zo sta ła jesz cze ja -
kaś część zma ga zy no wa nej ener gii,
bę dzie ona mo żli wa do wy ko rzy sta nia
w ko lej nym ro ku.

Ener gia dla do mu i przed się biorstw.
Jak do brać wiel kość in sta la cji?

Wiel kość in sta la cji fo to wol ta icz nej do -
bie ra my do rocz ne go zu ży cia ener gii
elek trycz nej w bu dyn ku. Za kła da jąc
wstęp nie, że 1kWp (ki lo wat mo cy za in -
sta lo wa nej na da chu) ge ne ru je oko -
ło 1000 kWh w cią gu ro ku, to:

n dla bu dyn ku jed no ro dzin ne go zu ży wa -
ją ce go oko ło 5 000kWh (mie sięcz ne ra -
chun ki 200-250zł) prze wi dy wa na moc
in sta la cji to 5kWp

n dla przed się bior stwa zu ży wa ją ce go
oko ło 30 000kWh prze wi dy wa na moc
to 30 kWp, itp.

„No do brze, a jak z trwa ło ścią? Sły -
sza łem/am, że ko lek to ry…”

Fo to wol ta ika (mo du ły fo to wol ta icz ne)
to nie ko lek to ry sło necz ne (ogrze wa nie
wo dy). Ja ka jest mię dzy ni mi ró żni ca
pod tym wzglę dem?

Wszyst kie po łą cze nia są elek trycz ne.
Her me tycz ne złącz ki (IP68), brak ko niecz -
no ści uzu peł nia nia/czysz cze nia/wy mia ny
cze go kol wiek. Cał ko wi cie zauto ma ty zo -
wa na pra ca, nie wy ma ga żad nej ob słu gi!

Sys tem mon ta żo wy wy ko na ny je dy nie
z ate sto wa nych, de dy ko wa nych pod ze -
spo łów (stal kwa so od por na i alu mi nium)
po sia da 10-let nią gwa ran cję

Gwa ran cja na pod ze spo ły. Fa low ni ki
od 5 do 10 lat, mo du ły – 12 lat na pro -
dukt, 25 lat na mi ni mum 80% po cząt ko -
wej spraw no ści.

Od por ność na ob cią że nie śnie giem,
opa dy gra du oraz zmien ne wa run ki at -
mos fe rycz ne.

Rachunki za prąd obniżone
o prawie 100%? To możliwe!

Sys tem roz li cze nia ener gii w opar ciu o opu sty i bi lan so wa nie rocz ne
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Czy są ja kieś do fi nan so wa nia?
Co raz bli żej jest do ofi cjal ne go ogło -

sze nia o na bo rze wnio sków do pro gra -
mu „Mój Prąd”, kie ro wa ne go do osób
fi zycz nych. Pro gram za kła da przy zna nie
do fi nan so wa nia dla osób fi zycz nych in -
we stu ją cych w do mo we mi kro in sta la cje
fo to wol ta icz ne o mo cy od 2 kW do 10
kW. Do fi nan so wa nie ma być udo stęp nia -
ne w for mie do ta cji, któ rej mak sy mal -
na wy so kość wy nie sie do 5 tys. zł.

Dla przed się bior ców Pro gram ENER -
GIA PLUS otwar ty jest już na bór wnio -
sków od 01.03.2019r.-20.12.2019 r. lub
do wy czer pa nia alo ka cji środ ków. Pro -
gram jest bar dzo sze ro ki, do ty czy:

– pro duk cji ener gii ze źró deł od na -
wial nych: przed się wzię cia re ali zo wa ne
w ist nie ją cym przed się bior stwie/za kła -
dzie do ty czą ce bu do wy lub prze bu do wy
jed no stek wy twór czych wraz z pod łą cze -
niem ich do sie ci dys try bu cyj nej/ prze sy -
ło wej, w któ rych do pro duk cji ener gii
wy ko rzy stu je się: a) ener gię ze źró deł od -
na wial nych, b) cie pło od pa do we, c) cie -
pło po cho dzą ce z ko ge ne ra cji,

– in we sty cji pro wa dzą cych do zmniej -
sze nia zu ży cia ener gii w cią gach pro duk -
cyj nych,

– ogra ni cze nia szko dli wych emi sji
do at mos fe ry,

– po pra wy ja ko ści po wie trza po przez
ob ni że nie wiel ko ści emi sji ze źró deł spa -
la nia pa liw,

– ob ni że nia wiel ko ści emi sji do at -
mos fe ry z dzia łal no ści prze my sło wej,

– przed się wzięć słu żą cych po pra wie
efek tyw no ści ener ge tycz nej” ma ją cych
na ce lu po pra wę efek tyw no ści ener ge -
tycz nej

– mo der ni za cji/ roz bu do wy sie ci cie -
płow ni czych,

– ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia za so -
bów geo ter mal nych

Pro gram AGRO ENER GIA ofe ro wa ny
rol ni kom in dy wi du al nym za kła da:

Bu dżet dla bez zwrot nych form do fi nan -
so wa nia – do 80 mln zł lub dla zwrot nych
form do fi nan so wa nia – do 120 mln zł.
Okres wdra ża nia: 2019 – 2025, na bór wnio -
sków od by wa się w try bie cią głym. For my
do fi nan so wa nia to do ta cja/po życz ka. Do -
fi nan so wa nie w for mie po życz ki do 100%
kosz tów kwa li fi ko wa nych lub do fi nan so -
wa nie w for mie do ta cji do 40% kosz tów
kwa li fi ko wa nych nie wię cej niż 800 tys. zł.
Wa run ki do fi nan so wa nia: kwo ta po życz ki:
od 100 tys. zł do 2 mln zł. Opro cen to wa nie
po życz ki na wa run kach pre fe ren cyj nych:
WI BOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w ska li
ro ku. Ro dza je przed się wzięć:

– no we źró dła cie pła i ener gii elek -
trycz nej

– zmniej sze nie zu ży cia su row ców
pier wot nych

„Chcę do wie dzieć się wię cej: kon -
kret na ofer ta, ce na, sprzęt…”

Wszyst kie wy ce ny, wi zje lo kal ne,
wspar cie tech nicz ne jest cał ko wi cie dar -
mo we i nie zo bo wią zu ją ce. W wy ce nie za -
war te są wszyst kie szcze gó ły ofer ty, tj.:
cał ko wi ty koszt usłu gi, czas zwro tu in sta -
la cji, efek tyw ność, roz miesz cze nie mo -
du łów oraz pro po no wa ny sprzęt wraz
z kar ta mi ka ta lo go wy mi.

„Na ryn ku jest wie le firm… Dla cze go
war to dzia łać z En lab?”

Mi sją EN LAB SA jest ob ni że nie kosz tów
funk cjo no wa nia swo ich Klien tów: ro dzin,
firm, in sty tu cji – przy wy ko rzy sta niu przy ja -
znych śro do wi sku na tu ral ne mu, od na wial -
nych źró deł ener gii opar tych o fo to wol ta ikę

oraz no wo cze sne roz wią za nia w za kre sie
opty ma li za cji zu ży cia ener gii. 

Dzię ki na szym do rad com, mo że cie
Pań stwo przejść przez ca ły pro ces in we -
sty cyj ny wła snej elek trow ni fo to wol ta icz -
nej ła two, szyb ko i bez piecz nie. Nie
an ga żu je cie swo je go cza su, zaj mie my się
wszyst ki mi for mal no ścia mi oraz po mo cą
w uzy ska niu do ta cji. Do dat ko wo udo stęp -
nia my szyb ki i pew ny ser wis, świad czo ny
przez na szych spe cja li stów. Za pra sza my
do za po zna nia się z roz wią za nia mi przy -
go to wa nych przez nas – dla Cie bie.

Wszyst kie ofer ty ja kie spo rzą dza my nie
po sia da ją żad nych ukry tych opłat. Zaw sze
dzie li my się z Klien tem rze tel ną in for ma -
cją pod ka żdym wzglę dem. To owo cu je
w nie na gan ną opi nię na te mat na szych
usług i cią głe po le ce nia na szej fir my.

Ba zu je my na sprzę cie wy so kiej ja ko -
ści. Wszyst kie ofe ro wa ne pod ze spo ły
gwa ran tu ją pra cę z wy so ką wy daj no ścią
przez dłu gi czas. Wspar cie ser wi so we?
Je ste śmy je dy nym au to ry zo wa nym ser -
wi san tem fir my Fro nius na ob szar No we -
go Są cza i oko lic.

W ra mach umo wy otrzy masz: kom -
plet ny pro jekt in sta la cji (po śred ni czy my
za Cie bie w pro ce sie zło że nia wnio sku
do zgło sze nia in sta la cji), ze sta wie nie
sprzę tu wraz z nu me ra mi se ryj ny mi,
kom plet ną i uru cho mio ną in sta la cję spa -
ro wa ną z bez płat ną apli ka cją mo ni to ru -
ją cą oraz 100% za do wo le nia.

Jak nas zna leźć?
Stro na in ter ne to wa: www.en lab.pl
Te le fon: 18-542-42-42
Sie dzi ba fir my: No wy Sącz, ul. Na wo -

jow ska 118 (obok Urzę du Pra cy, sta ry
bu dy nek Opti mu sa)

Do zo ba cze nia!

Przykładowa realizacja ENLAB SA na budynku mieszkalnym i przedsiębiorstwie








