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„Agropromocja”
– Nawojowa już po raz 29.
zmieni się w stolicę rolnictwa
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „Agropromocja” to już
marka sama w sobie. Co roku w ciągu dwóch dni przewijają się przez nią tysiące osób. Teraz też nie powinno być inaczej, bo nigdzie indziej w Małopolsce, nie ma możliwości
zobaczenia w jednym miejscu takiej ilości produktów rolniczych, maszyn, nowinek technologicznych, zwierząt hodowlanych jak tutaj. Wystawia się tu niemal 400
producentów i sprzedawców z całej Polski.

C

hcecie zacząć uprawiać i hodować określone rośliny
i zwierzęta? Albo już je uprawiacie i potrzebujecie wsparcia i rady? Chcecie urządzić ogród, działkę, zbudować
stajnię, oborę albo inny budynek gospodarczy czy użytkowy? Zapoznać się z nowinkami technicznymi związanymi
z produkcją rolniczą i pszczelarską? Nowinkami z branży technicznej czy budowalnej? Skosztować i zakupić prawdziwie lokalne i ekologiczne produkty: płody rolne, owoce, warzywa, miody?
Nigdzie indziej nie znajdziecie ich w takiej ilości i nigdzie indziej
nikt równie przyjaźnie i ochoczo nie udzieli Wam tylu praktycznych rad i wskazówek jak na Agropromocji.
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Baczny obserwator tego, co dzieje się podczas wystawowego weekendu zauważy, że tu nie tylko się handluje, ale przede
wszystkim wymienia doświadczenia i dyskutuje, a ilość towarzyszących wystawie atrakcji zdecydowanie temu sprzyja. Niepowtarzalny klimat nadają tej Wystawie liczne konkursy, w tym
m.in. konkurs tradycyjnego strzyżenia owiec. Organizatorzy Agropromocji nie zapominają też o ukłonie w stronę naszej tradycji
i bogatego folkloru, który czyni nasz region niepowtarzalnym. I tak impreza z założenia komercyjna zamienia się w wielkie rolnicze święto.
Wystawa organizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z. s. w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Nowy Sączu odbywa się tradycyjnie w drugi weekend września, który w tym roku przypada na 7 i 8 dzień tego miesiąca w Nawojowej.
Po raz kolejny patronat medialny nad Wydarzeniem objął
portal Sądeczanin.info i miesięcznik „Sądeczanin”. Zapraszamy
do Nawojowej i śledzenia relacji przygotowanych przez naszych
dziennikarzy na portalu i miesięczniku. Do zobaczenia!
REDAKCJA

Jabłka: kompot, przecier
a może jednak ocet winny?
Jabłek Ci w naszym regionie dostatek.
W dziesiątkach odmian, wprost
od producentów, świetnej jakości
i w dobrej cenie. Zazwyczaj albo spożywamy je na surowo, albo robimy
kompoty lub przeciery do ciast, ryżu
czy deserów. Jednak ostatnimi czasy
do łask wrócił czy inaczej – odkrywamy na nowo inny niesamowity wyrób
z tego owocu, czyli ocet jabłkowy. Jak
go przygotować i jakie korzyści przynosi jego spożycie?

P

ani Jadwiga miała kilka lat temu
poważny wypadek samochodowy,
w wyniku którego miała uszkodzoną trzustkę. Jakie to niesie konsekwencje dla samopoczucia chyba nikomu
nie trzeba tłumaczyć. Dodatkowo kobieta
jest cukrzykiem (na szczęście to tylko tzw.
cukrzyca żywieniowa), ma problemy z ciśnieniem i musi zażywać leki. Po wypadku
doszły kolejne leki, w tym bardzo silne
przeciwbólowe. Organizm pani Jadwigi
mocno zaprotestował przeciwko nadmiarowi farmaceutyków. A, że sądeczanka zawsze chętnie korzystała z babcinych

naturalnych sposobów na podreperowanie zdrowia i tym razem postanowiła sięgnąć po stare receptury. I tak trafiła
na informacje – co najważniejsze część
z nich jest potwierdzona twardo badaniami – o occie jabłkowym.
Okazuje się bowiem, że to doskonały
sposób na dźwignięcie naszego organizmu w wielu schorzeniach. Po pierwsze
ocet jabłkowy reguluje poziom cukru we
krwi. Po tym jak spożyjemy łyżkę stołową
octu przed snem, nad ranem nasze wyniki będą zdecydowanie lepsze niż zazwyczaj. Dodatkowym plusem jest fakt, że
oczyszczając nasz organizm z toksyn
i wspierając produkcję żółci w ten sposób
już po kilku dniach stracimy na wadze.
Ocet winny reguluje też perystaltykę jelit.
Dodatkową ulgę poczują osoby – szczególnie kobiety, w drugim okresie cyklu
– które mają obrzęki z racji zatrzymywania się wody w organizmie.
Kolejna korzyść z picia octu jabłkowego wynika z faktu, że zmniejsza obecność
wolnych rodników w organizmie, bo ma
silne działanie przeciwulteniające. Jest też
skutecznym środkiem przeciwbakteryj-

nym przez co wspomaga leczenie na przykład uporczywych przeziębień i podnosi
odporność.
Ocet jabłkowy – co przy ostatnich upałach jest na wagę złota – chroni nasz organizm przed odwodnieniem a jednocześnie
– tu uwaga sportowcy – działa regeneracyjnie. Oczywiście ocet pijemy rozcieńczony, ale o tym za chwilę.
Przekonaliśmy Was do wypróbowania
tego napoju? To teraz zamiast kierować
Was do sklepu przedstawiamy – sprawdzony od wielu lat – domowy przepis
na jego przygotowanie.
Składniki to jabłka, woda, cukier,
opcjonalnie miód. – Do dużego słoja, ja
używam pięciolitrowego, ale może być też
trzy litrowy, wkładamy skrojone owoce.
Powinny być z dobrego sprawdzonego
źródła, ekologiczne, gatunek nie jest najistotniejszy. Krojąc zostawiamy skórkę, ale
usuwamy gniazda nasienne – dzieli się
swoim przepisem pani Jadwiga. – Przygotowujemy zalewę trzymając się proporcji:
na litr wody jedna łyżka cukru albo pół łyżki miodu. Zalewamy owoce, tak by
wszystkie były zakryte. Przykrywamy sło-
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ik gazą i obwiązujemy gumką. Potem trzeba go wstawić w ciepłe miejsce, raczej zacienione na 4 do 6 tygodni. Po tym czasie
ocet należy zlać, przecedzić i trzymać
w butelkach lub słoikach, ważne by pojemniki były ze szkła.
Jak taki ocet pić, żeby nie przedobrzyć
i sobie nie zaszkodzić? Oczywiście ocet musi być rozcieńczony z wodą! – Ja osobiście
piję ocet dwa razy dziennie. Rano trzy łyżki
octu na pół szklanki wody a wieczorem półtorej łyżki na pół szklanki wody. Osoby
z nadkwasotą powinny obserwować uważnie swój organizm i dostosować proporcje
do swoich potrzeb. Niektórzy łamią smak
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napoju odrobiną miodu, ale ja osobiście tego nie robię. Kurację przeprowadzam
na wiosnę i jesień – dzieli się swoimi doświadczeniami pani Jadwiga, która używa
octu również do smarowania skóry podrażnionej ukąszeniami owadów zwłaszcza
u wnucząt. Robi też kataplasty na bolące
stawy. – Tylko wtedy przed nałożeniem kataplsatu należy skórę koniecznie posmarować kremem. Ocet świetnie sprawdza się też
przy kontuzjach i stłuczeniach. Można go stosować zamiast kwaśnej wody, czy altacetu.
W domu pani Jadwigi ocet domowej
roboty używa się też do galarety z nóżek
i z drobiu. Gdy wykorzystamy go z kolei

do przetarcia owoców kupionych w sklepie, pozbędziemy się w ten sposób pestycydów skuteczniej niż gdybyśmy je tylko
dokładnie wymyli pod bieżącą wodą.
Jeśli jednak wolicie produkt sklepowy,
to przeczytajcie uważnie jak przygotować
z octu napój energetyczny, który działa nie
gorzej od mocnej kawy. Potrzebne nam
będą 2 szklanki ciepłej wody, 1-2 łyżki octu
jabłkowego i odrobina soku z cytryny.
Do tego 2-3 łyżki syropu klonowego i łyżka
startego imbiru. Całość trzeba dokładnie
wymieszać i odstawić na 12 godzin.
Przed spożyciem napój należy dobrze
schłodzić.
(ES)

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

Żywność modyfikowana genetycznie – czy to konieczność, na którą skazaliśmy się sami degradując środowisko, zaburzając równowagę w przyrodzie,
czy narzędzie do tego, by kosztem zdrowia naszego i kolejnych pokoleń zarobić więcej, łatwiej i szybciej? By ograniczyć ilość używanych pestycydów
i zwiększyć odporność roślin na najróżniejsze choroby i szkodliwe wpływy zanieczyszczonego poważnie środowiska?

D

yskusja na temat GMO przetacza się od dłuższego czasu nie
tylko przez Unię Europejską
a dalej całą Europę. Dlaczego
zachwycając się sklonowanymi owcami
czy wizją sklonowania mamuta, tak bardzo boimy się modyfikacji genetycznej
żywności? Najpierw słów kilka na temat
tego, jak destrukcyjnie działa ona na nasze organizmy. Posłużmy się konkretami.
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Po pierwsze lawinowo podnosi ilość
alergii i alergików. Na przykład soja, której
dołożono cechy najbardziej alergennego
orzecha brazylijskiego zaczęła uczulać tak
duże rzesze ludzi, że już zajmują się tym
specjaliści. A stawka jest wysoka – bo soja
jest w tak wielu produktach spożywczych,
że trudno je zliczyć a ta zmodyfikowana doprowadziła już nawet do śmierci
dziecka.

Zmodyfikowane ziemniaki odporne
na słynny i niesławny Roundup zatrzymują, kumulują w sobie część jego składników, które potem przy obróbce cieplnej
zmieniają się w substancje wyjątkowo rakotwórcze.
Gdy żywność modyfikowana spożywana jest przez kobiety w ciąży dochodzi
do zaburzeń rozwojowych płodu i zauważalnych zmian w jego genotypie, które
przekazywane są kolejnym pokoleniom.
Żywność GMO sprawia, że ludzie stają
się otyli.
Lekarze już biją na alarm, że przez spożycie produktów modyfikowanych człowiek staje się odporny na antybiotyki, a tym
samym spada ich skuteczność co może doprowadzić do tego, że nie będzie nas czym
leczyć, że zostaniemy pozbawieni najsilniejszego oręża w walce z infekcjami. Łatwo sobie wyobrazić co to oznacza, szczególnie
na terenach o zwiększonej zachorowalności czyli na przykład w tropikach. Podobnych – już udokumentowanych – zagrożeń
jest zdecydowanie więcej.
A dlaczego napisaliśmy, że w przypadku decyzji o wprowadzeniu GMO, to wybór
miedzy dżumą a cholerą? Bo areał
do upraw się kurczy, a ludzi do wyżywienia przybywa. Bo produkty GMO rosną
szybciej, są odporniejsze na wahania pogody, nie wymagają tak wielu pestycydów.
Bo rosną większe, obficiej i są trwalsze, łatwiejsze do przechowywania przez dłuższy
czas (przy czym w części wyglądają
na świeże a takimi w istocie nie są).
Już dziś zapraszamy wszystkich
do dyskusji na ten temat podczas przygotowywanej przez nas debaty „Żywność,
żywienie, zdrowie – wobec zagrożeń
GMO”. O szczegółach przeczytacie Państwo na łamach portalu www.sadeczanin.info.
(ES)

* rabat jednorazowy
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CELLFAST ERGO sekator kowadełkowy

CELLFAST IDEAL sekator kowadełkowy teleskopowy

Porządki w ogrodzie.
Jesień to czas ostrych cięć
Każdy kto posiada ogród wie, że jesień to czas, kiedy o to
miejsce trzeba zadbać w sposób szczególny. Jedną z najważniejszych kwestii jest przycinanie roślin w tym czasie.
Jak właściwie przyciąć krzewy i drzewa? Przeprowadzenie
tego typu prac porządkowych w ogrodzie będzie łatwiejsze
dzięki sekatorom i nożycom firmy Cellfast!
Jesienne cięcie polecane jest przede wszystkim dla drzew
i krzewów świeżo zakupionych i posadzonych w ogrodzie jesienią. Młode rośliny już na samym początku powinny zostać odpowiednio przycięte, aby później mogły ładnie się rozkrzewić
i zawiązać więcej pąków kwiatowych. Dotyczy to drzew i krzewów liściastych, które zrzucają na zimę liście. Natomiast jesienią nie należy przycinać nowo posadzonych drzew i krzewów
zimozielonych (w tym iglaków), bo młode odrosty nie zdążą
zdrewnieć przed zimą.
Z zasady nie jest wskazane przycinanie jesienią drzew owocowych. Możemy jednak przycinać krzewy owocowe, które
owocują na pędach tegorocznych. Cięcie przeprowadza się
w październiku i listopadzie. Dotyczy to głównie późnych malin (np. „Polka). Jesienią tnie się również stare krzewy czarnych
porzeczek, usuwając z nich wszystkie pędy czteroletnie lub
starsze, gdyż najobficiej owocują na pędach jednorocznych
i dwuletnich. W listopadzie można również przeprowadzić cięcie leszczyny.
Ważne. Pamiętajmy o posmarowaniu powstałych ran maścią
ogrodniczą z odpowiednim środkiem zabezpieczającym. Dobrej
jakości preparaty oraz wysokiej klasy sprzęt firmy Cellfast znajdziecie Państwo wraz z cenną poradą w Centrum Ogrodniczym

CELLFAST ERGO sekator nożycowy
Park-M w Starym Sączu. Jesienią nie należy też przeprowadzać
cięcia formującego krzewów kwitnących wiosną na pędach zeszłorocznych, bo wtedy usuwa się pędy wraz z pąkami. Przed zakończeniem sezonu obowiązkowo należy usunąć opadłe, suche
liście. Okrywamy również bardziej delikatne rośliny zabezpieczając je przed mrozem.
Pamiętajmy również o jesiennych nasadzeniach. Jest to
oprócz wiosny najlepszy okres na sadzenie roślin z gołym korzeniem, no i oczywiście tych ukorzenionych z pojemników, które
możemy sadzić praktycznie przez cały rok.
Temat nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych jest
tak rozległy i często wymaga indywidualnej analizy i porady, że
najlepszym rozwiązaniem jest tutaj zaproszenie tych z czytelników, którzy mają dodatkowe pytania do Centrum Ogrodniczego Park-M w Starym Sączu przy ul. Trakt Św, Kingi 9. Centrum
otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 oraz
w każdą sobotę w godz. 8-15. Serdecznie zapraszamy.
19
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Hodujcie alpaki!
El Salvador gorąco zachęca
Hodowla alpak EL Salvador w Biczycach w gminie Chełmiec działa
od trzech lat. Teraz jej właściciele zachęcają innych, by poszli w ich ślady.
Zapotrzebowanie na alpaki rośnie tak
szybko, że na dziś deficyt tych zwierzaków na rynku polskim sięga trzech
tysięcy sztuk. Mało tego – na produkty
z wełny alpak z Polski otworzyły się
rynki zachodnie.
Do El Salvador zjeżdżają tłumy z całej
Małopolski. Renoma prowadzonych przez
hodowlę zajęć z alpakoterapi rośnie. Rozchodzi się wśród rodziców chorych dzieci, że to tu chory na autyzm chłopiec
w końcu zaczął się przytulać najpierw
do zwierząt a potem do najbliższych, że tu
właśnie dziewczyna cierpiąca na anoreksję – krok po kroku – obcując ze zwierzakami wychodzi na prostą. Alpaki z El
Salwador jeżdżą pomagać w najróżniejszych ośrodkach dla niepełnosprawnych
i dla chorych, starszych, ale przede
wszystkim dzieci i młodzieży.
Podczas takich spotkań właściciele
zwierzaków zauważyli, że nie każdego rodzica stać – choćby chciał zorganizować
swojemu dziecku samodzielne spotkania
– na przyjazd do Biczyc. Są też dzieci, których nie sposób z najróżniejszych względów tu przetransportować. – Dlatego
kupiliśmy specjalny samochód do transportu i przerobiliśmy go na alpakowóz
i po prostu do takich potrzebujących dojeżdżamy – mówi pani Elżbieta Łatka.
Skąd takie zainteresowanie alpakoterapią? Bo alpaki to zwierzęta bardzo łagodne, towarzyskie, niesamowicie miłe
w dotyku a na dodatek potrafią okazywać
czułość i nadzwyczajnie – albo i nie – przytulać się do siebie nawzajem i do ludzi.
Zwierzęta, które mają czynnie uczestniczyć w terapii są najpierw odpowiednio
szkolone i to tylko te, które mają odpowiednie predyspozycje. Niecierpliwe
i zbyt temperamentne, gdy uznają, że ktoś
obchodzi się z nimi zbyt poufale potrafią
natręta opluć a strzykają śliną wyjątkowo

celnie. Kolejna wyjątkowo ważna rzecz
– hodowla alpak z Biczyc to jedyna hodowla w Małopolsce zgłoszona odpowiednim służbom weterynaryjnym a tym
samym pod stałym nadzorem weterynarza, który dba o ich właściwą kondycję
i zdrowie. Choć jako ciekawostkę powiemy Wam, że hodowcy z Biczyc sami odbierają porody swoich zwierzaków
z pomocą pomagających im na stałe
w opiece nad zwierzakami wolontariuszy
z sąsiedztwa: Mateusza, Konrada i Mikołaja oraz swojego syna – Kacpra.
Alpaki zapraszane są też na najróżniejsze festyny, jarmarki, imprezy masowe
a nawet na urodziny, kinderbale czy wesela, gdzie stanowią fantastyczną atrakcję
nie tylko dla najmłodszych gości, bo pogłaskać je, poprowadzić na smyczy czy
zrobić sobie z nimi zdjęcie chcą wszyscy.
Do hodowli systematycznie przyjeżdżają
szkolne i przedszkolne wycieczki z całej
Sądecczyzny a nawet spoza regionu.
Ale to tylko jedna strona działalności El
Salvador.
Od jakiegoś czasu hodowla zajęła się
bowiem produkcją wyrobów z wełny alpak, które już z powodzeniem sprzedaje
na rynku lokalnym, ale również eksportu-

je do Wielkiej Brytanii. Są to bardzo szczególne produkty najwyższej jakości – kołdry, ale również – i to robione ręcznie
– czapki, szaliki, ciepłe chusty, gawroszki,
rękawiczki. Każdy produkt jest inny a ich
unikalność podkreśla fakt, że wełna nie
jest farbowana, tylko zachowana w swoim oryginalnym kolorze. – Wełna z alpak
jest delikatniejsza od owczej, mniej gryzie,
ale i tak część produktów ma podszewkę
z bawełnianego materiału. Kołdry z alpak
nie uczulają, więc są wskazane dla alergików – podkreśla pani Elżbieta.
Po strzyżeniu, które należy przeprowadzać do maja wełna z Biczyc trafia do renomowanych zakładów np. w Krośnie,
które przerabiają je na włóczkę a ta potem
trafia w ręce pani Elżbiety, która sama
dzierga i robi na szydełku prawdziwe cuda, albo do zaprzyjaźnionej rękodzielniczki. Efekt? Fantastyczny a popyt wśród
klientów większy od możliwości przerobowych wytwórców. To kolejny dowód
na to, że warto by inni poszli w ślady hodowców z Biczyc. Jak się zabrać do hodowli? Będziecie mogli porozmawiać
z panią Elżbietą Łatką na stoisku El Salvador na Agropormocji.
(ES)
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Rachunki za prąd obniżone
o prawie 100%? To możliwe!
Czy wiesz o tym, że Twoje rachunki
za prąd mogą wynosić zaledwie kilkanaście złotych? Szukasz rozwiązania jak skutecznie obniżyć koszt
utrzymania swojego domu na długie
lata? Jeśli tak, to pozwól nam wytłumaczyć Ci jak działa fotowoltaika
i dlaczego jest to świetny wybór.
Darmowa i odnawialna energia
Słońce, to darmowe źródło energii
o olbrzymim niewykorzystanym potencjale. Ilość energii słonecznej, która dociera na naszą planetę, przekracza 10
tysięcy razy obecne zapotrzebowanie
ludzkości na energię. Przez dłuższy okres
czasu korzystanie z energii słonecznej
kojarzyło się przede wszystkim z kolektorami słonecznymi i było wykorzystywane
głównie do uzyskiwania ciepłej wody niż
pozyskiwania prądu z fotowoltaiki. Jednak w ostatnich latach tendencje zmieniły się o niemal 180 stopni!

System rozliczenia energii w oparciu o opusty i bilansowanie roczne

n

Fotowoltaika wciąż mało popularna?
Nic bardziej mylnego!
W ubiegłych latach technologia fotowoltaiczna poszła naprzód w zaskakująco szybkim tempie. Co więcej, rozwój ten
w sposób znaczny obniżył ceny modułów
fotowoltaicznych i dzięki temu instalacje
stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Przełomowym jest obecny
rok, gdzie na obecną chwilę moc zamontowanych instalacji przewyższyła już łączną moc z całego poprzedniego roku.
Jak to działa? Rozliczenie z energetyką. System opustów.
Najbardziej przejrzystym zobrazowaniem obecnie działającego (już od 2016
r.) systemu rozliczeń z Tauron będzie ilustracja powyżej.
Spieszymy z wytłumaczeniem:
n energię z dachu wykorzystujemy
na dwa sposoby: autokonsumpcja (wykorzystywanie w momencie produkcji,
np. w słoneczny dzień) oraz odbieranie
nadwyżek w chwilach, gdy potrzebujemy więcej energii niż generujemy
n autokonsumpcja realizowana jest
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w każdej chwili, gdy instalacja produkuje energię, a w budynku włączony
jest jakikolwiek odbiornik elektryczny
nadwyżka występuje w momencie,
gdy nasze zapotrzebowanie jest
mniejsze niż chwilowa produkcja (np.
gdy nie ma nas w domu w ciągu dnia)
nadwyżka przechowywania jest w sieci, a do odbioru mamy 80% jej ilości
(zakład energetyczny odbiera 20% tytułem magazynowania)
rozliczenie nadwyżki odbywa się
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.
Na koniec roku otrzymujemy fakturę
rozliczeniową, w której szczegółowo
zawarte jest bilansowanie nadwyżki
w sieci i jej odbioru. W razie, gdyby
do wykorzystania pozostała jeszcze jakaś część zmagazynowanej energii,
będzie ona możliwa do wykorzystania
w kolejnym roku.

Energia dla domu i przedsiębiorstw.
Jak dobrać wielkość instalacji?
Wielkość instalacji fotowoltaicznej dobieramy do rocznego zużycia energii
elektrycznej w budynku. Zakładając
wstępnie, że 1kWp (kilowat mocy zainstalowanej na dachu) generuje około 1000 kWh w ciągu roku, to:

n

n

dla budynku jednorodzinnego zużywającego około 5 000kWh (miesięczne rachunki 200-250zł) przewidywana moc
instalacji to 5kWp
dla przedsiębiorstwa zużywającego
około 30 000kWh przewidywana moc
to 30 kWp, itp.

„No dobrze, a jak z trwałością? Słyszałem/am, że kolektory…”
Fotowoltaika (moduły fotowoltaiczne)
to nie kolektory słoneczne (ogrzewanie
wody). Jaka jest między nimi różnica
pod tym względem?
Wszystkie połączenia są elektryczne.
Hermetyczne złączki (IP68), brak konieczności uzupełniania/czyszczenia/wymiany
czegokolwiek. Całkowicie zautomatyzowana praca, nie wymaga żadnej obsługi!
System montażowy wykonany jedynie
z atestowanych, dedykowanych podzespołów (stal kwasoodporna i aluminium)
posiada 10-letnią gwarancję
Gwarancja na podzespoły. Falowniki
od 5 do 10 lat, moduły – 12 lat na produkt, 25 lat na minimum 80% początkowej sprawności.
Odporność na obciążenie śniegiem,
opady gradu oraz zmienne warunki atmosferyczne.
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Czy są jakieś dofinansowania?
Coraz bliżej jest do oficjalnego ogłoszenia o naborze wniosków do programu „Mój Prąd”, kierowanego do osób
fizycznych. Program zakłada przyznanie
dofinansowania dla osób fizycznych inwestujących w domowe mikroinstalacje
fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10
kW. Dofinansowanie ma być udostępniane w formie dotacji, której maksymalna wysokość wyniesie do 5 tys. zł.
Dla przedsiębiorców Program ENERGIA PLUS otwarty jest już nabór wniosków od 01.03.2019r.-20.12.2019 r. lub
do wyczerpania alokacji środków. Program jest bardzo szeroki, dotyczy:
– produkcji energii ze źródeł odnawialnych: przedsięwzięcia realizowane
w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy
jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii
wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji,
– inwestycji prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w ciągach produkcyjnych,
– ograniczenia szkodliwych emisji
do atmosfery,
– poprawy jakości powietrza poprzez
obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw,
– obniżenia wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej,
– przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej” mających
na celu poprawę efektywności energetycznej
– modernizacji/ rozbudowy sieci ciepłowniczych,

„Chcę dowiedzieć się więcej: konkretna oferta, cena, sprzęt…”
Wszystkie wyceny, wizje lokalne,
wsparcie techniczne jest całkowicie darmowe i niezobowiązujące. W wycenie zawarte są wszystkie szczegóły oferty, tj.:
całkowity koszt usługi, czas zwrotu instalacji, efektywność, rozmieszczenie modułów oraz proponowany sprzęt wraz
z kartami katalogowymi.

oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie
optymalizacji zużycia energii.
Dzięki naszym doradcom, możecie
Państwo przejść przez cały proces inwestycyjny własnej elektrowni fotowoltaicznej łatwo, szybko i bezpiecznie. Nie
angażujecie swojego czasu, zajmiemy się
wszystkimi formalnościami oraz pomocą
w uzyskaniu dotacji. Dodatkowo udostępniamy szybki i pewny serwis, świadczony
przez naszych specjalistów. Zapraszamy
do zapoznania się z rozwiązaniami przygotowanych przez nas – dla Ciebie.
Wszystkie oferty jakie sporządzamy nie
posiadają żadnych ukrytych opłat. Zawsze
dzielimy się z Klientem rzetelną informacją pod każdym względem. To owocuje
w nienaganną opinię na temat naszych
usług i ciągłe polecenia naszej firmy.
Bazujemy na sprzęcie wysokiej jakości. Wszystkie oferowane podzespoły
gwarantują pracę z wysoką wydajnością
przez długi czas. Wsparcie serwisowe?
Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisantem firmy Fronius na obszar Nowego Sącza i okolic.
W ramach umowy otrzymasz: kompletny projekt instalacji (pośredniczymy
za Ciebie w procesie złożenia wniosku
do zgłoszenia instalacji), zestawienie
sprzętu wraz z numerami seryjnymi,
kompletną i uruchomioną instalację sparowaną z bezpłatną aplikacją monitorującą oraz 100% zadowolenia.

„Na rynku jest wiele firm… Dlaczego
warto działać z Enlab?”
Misją ENLAB SA jest obniżenie kosztów
funkcjonowania swoich Klientów: rodzin,
firm, instytucji – przy wykorzystaniu przyjaznych środowisku naturalnemu, odnawialnych źródeł energii opartych o fotowoltaikę

Jak nas znaleźć?
Strona internetowa: www.enlab.pl
Telefon: 18-542-42-42
Siedziba firmy: Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 (obok Urzędu Pracy, stary
budynek Optimusa)
Do zobaczenia!

– energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych
Program AGROENERGIA oferowany
rolnikom indywidualnym zakłada:
Budżet dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln zł lub dla zwrotnych
form dofinansowania – do 120 mln zł.
Okres wdrażania: 2019 – 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Formy
dofinansowania to dotacja/pożyczka. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100%
kosztów kwalifikowanych lub dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów
kwalifikowanych nie więcej niż 800 tys. zł.
Warunki dofinansowania: kwota pożyczki:
od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie
pożyczki na warunkach preferencyjnych:
WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali
roku. Rodzaje przedsięwzięć:
– nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
– zmniejszenie zużycia surowców
pierwotnych

Przykładowa realizacja ENLAB SA na budynku mieszkalnym i przedsiębiorstwie
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