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KGHM Pol ska Miedź S.A. ope -
ru je na 4 kon ty nen tach, ale
ser ce spół ki bi je w Pol sce,
na Dol nym Ślą sku. Ko pal nie,
hu ty i od dzia ły kon cer nu skon -
cen tro wa ne są w Za głę biu Mie -
dzio wym. To za to są siedz two
spół ka czu je szcze gól ną od po -
wie dzial ność. Pol ska Miedź
roz po zna je lo kal ne wy zwa nia
wy cho dząc z py ta nia mi do za -
in te re so wa nych. W 2019 r.
aż 1,5 tys. uczniów lo kal nych
szkół wzię ło udział w pio nier -
skich ba da niach pod ką tem ich
pro ble mów i po trzeb. 

Z ini cja ty wy spół ki ro dzi ny
w mia stach Za głę bia Mie dzio -
we go mo gą li czyć na sze ro kie
wspar cie. Tak że w cza sie pan -
de mii. NGO -sy pro wa dzą
warsz ta ty i szko le nia dla ro dzi -
ców oraz za ję cia dla dzie ci
i mło dzie ży. Do szkół tra fia ją
po rad ni ki dla wy cho waw ców
i ro dzi ców. Eks per ci ra dzą
w nich m.in. jak uni kać i re ago -
wać na za gro że nia wir tu al ne go
świa ta. Każ da szko ła z re gio nu
mo że tak że do stać fun du sze
na re ko men do wa ne pro gra my
pro fi lak tycz ne. 

Bez opie ki nie po zo sta ją tak -
że se nio rzy. Do naj bar dziej po -
trze bu ją cych 30 tys. pacz ki do -
star cza ją wo lon ta riu sze KGHM. 

– Za le ży nam, aby po ma gać
mą drze, by na sze ini cja ty wy

od po wia da ły po trze bom miesz -
kań ców, któ rzy dzię ki nam
po czu ją po zy tyw ną zmia nę.
Dla te go w cza sie pan de mii kil -
ku krot nie zwięk szy li śmy wspar -
cie fi nan so we na rzecz po-
rad nic twa psy cho lo gicz ne go.

Za an ga żo wa li śmy się w or ga ni -
za cję i pro mo cję Ty go dnia
Wal ki z De pre sją. Pod czas tych
kil ku dni z kon sul ta cji sko rzy -
sta ło po nad 160 osób, w tym
nie któ re z kry zy sem my śli
sa mo bój czych – mó wi Li�dia
Mar�cin�kow�ska�-Bart�ko�wiak,
dy rek tor na czel ny ds. ko mu ni -
ka cji w KGHM.

Dzia ła nia spo łecz ne KGHM
nie by ły by tak sku tecz ne, gdy -
by nie współ pra ca z sa mo rzą da -
mi, z któ ry mi za rząd spół ki re -
gu lar nie się spo ty ka, an ga żu jąc
się we  wspól ne pro jek ty bu du -
ją ce ka pi tał spo łecz ny. Wspo -

mnia ny Ty dzień Wal ki z De -
pre sją pa tro na tem ob ję ło
pra wie 30 sa mo rzą dów. Dzię -
ki współ pra cy przy kam pa nii
Mie dzRo dzi ne.pl zna le zio no
5 no wych ro dzin za stęp czych,
po wsta ła tak że apli ka cja na -
MIE DZI, któ ra roz wi ja lo kal ną
tu ry sty kę. 

Ma�ria�Le�żu�cha

Wo�lon�ta�riu�sze�KGHM�prze�ka�zu�ją�cy�se�nio�rom�pacz�ki�pod�czas�pan�de�mii

Gi gant o zło tym ser cu
Świę tu ją cy obec nie swo je 60-le cie KGHM jest od lat w świa to wej
czo łów ce pro du cen tów mie dzi i sre bra. Zgod nie z ha sła mi
ob cho dów ju bi le uszu to praw dzi wy „Od kryw ca, Gi gant i Wi zjo ner”.
W mie dzio wym kon cer nie ogrom ne są nie tyl ko przy cho dy,
pro duk cja czy licz ba za trud nio nych osób, ale tak że ska la dzia łań
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej.

Oty łość jest cięż ką cho ro bą.
Do pro wa dza do roz wo ju wie lu
po waż nych na stępstw, ta kich
jak: nad ci śnie nie tęt ni cze, cu -
krzy ca ty pu II, ze spół bez de chu
sen ne go, uszko dze nie ukła du
ru chu, znacz nie zwięk szo ne go
ry zy ka roz wo ju cho rób no wo -
two ro wych i in. W jej le cze niu
dys po nu je my sze ro kim wa chla -
rzem moż li wo ści te ra peu tycz -
nych, po czy na jąc od me tod za -
cho waw czych, nie za bie go wych,
po le cze nie chi rur gicz ne. W pa -
ne lu me tod za cho waw czych
znaj du je się sze ro ko poj mo wa -
ny zdro wy styl ży cia, re gu lar na
ak tyw ność fi zycz na, zdro wa die -
ta i no wo cze sne le ki. To jest coś,
od cze go trze ba za cząć, za nim
po my śli my o za bie gu. Do brze
za kwa li fi ko wa ny pa cjent do le -
cze nia chi rur gicz ne go za zwy czaj
po wi nien wcze śniej wy ko rzy stać
szan se, któ re da ją me to dy nie -
za bie go we. Je że li one oka żą się
nie sku tecz ne, wów czas się ga -
my po „cięż ką broń”. Le cze nie
chi rur gicz ne roz pa tru je my ja ko
etap koń co wy, osta tecz ność,
gdyż jest za wsze obar czo ne pew -
nym ry zy kiem i moż li wo ścią
wy stą pie nia róż nych skut ków
ubocz nych. Za wsze mu si my
skru pu lat nie wy wa żyć ko rzy ści
i ry zy ko zwią za ne z da ną me to -
dą za bie go wą. Je że li zysk zde cy -
do wa nie prze wa ża, to wów czas
mo że my pa cjen ta kwa li fi ko wać
do te go le cze nia, przy za ło że niu,

że wy ko rzy stał on wcze śniej
me to dy nie za bie go we, któ re
oka za ły się nie sku tecz ny mi. 

Ist nie je pew na gru pa cho rych,
u któ rych oty łość ma tak du ży
sto pień za awan so wa nia, że nie -
jed no krot nie, na wet je że li pa cjent
nie ko rzy stał wcze śniej z le cze nia
die te tycz ne go czy far ma ko lo -
gicz ne go, to bar dzo czę sto już
z za ło że nia kwa li fi ku je my go
do le cze nia chi rur gicz ne go. Wie -

my bo wiem, że po zo sta łe me to -
dy nie wie le wnio są iwpro wa dze -
nie die ty czy far ma ko lo gii na ja -
kiś krót szy czas po zwa la tyl ko
przy go to wać cho re go dole cze nia
za sad ni cze go, czy li do ope ra cji
ba ria trycz nej. 

Ope ra cje ba ria trycz ne są bar -
dzo sku tecz nym spo so bem le -
cze nia oty ło ści. Zde cy do wa na
więk szość pa cjen tów osią ga do -
bre lub bar dzo do bre re zul ta ty

i – co naj waż niej sze – naj czę ściej
trwa łe. Na le ży jed nak pa mię tać
o tym, że oty łość jest cho ro bą
prze wle kłą, bar dzo pod stęp ną
i lu bi na wra cać. Każ dy pa cjent
mu si mieć świa do mość, że ope -
ra cja jest tyl ko po cząt kiem no -
wej dro gi. Ona nie koń czy je go
le cze nia i sa ma wszyst kie go nie
za ła twi.

Dla te go tak bar dzo waż ny
jest no wy pro gram pi lo ta żo wy

tzw. Kom plek so wej Opie ki
Ba ria trycz nej (KOS -BAR) dla
pa cjen tów z oty ło ścią ol brzy mią,
o któ rym m.in. mó wił Mi ni ster
Zdro wia Adam Nie dziel ski pod -
czas wi zy ty 9 czerw ca br. w Spe -
cja li stycz nym Cen trum Me -
dycz nym im. św. Ja na Paw ła II
w Po la ni cy -Zdro ju, któ re ja ko
jed na z 15 pla có wek w Pol sce ma
re ali zo wać wspo mnia ny pi lo taż.
W skró cie moż na po wie dzieć, że

pro gram KOS -BAR jest pa kie -
tem kom plek so wych świad czeń
opie ki zdro wot nej, re ali zo wa -
nych na rzecz pa cjen ta kwa li fi -
ku ją ce go się do le cze nia chi rur -
gicz ne go z po wo du oty ło ści
ol brzy miej, u któ re go po mi mo
le cze nia za cho waw cze go nie
uzy sku je się trwa łej re duk cji
ma sy cia ła. Pro gram ten za kła -
da pro wa dze nie pro ce su dia -
gno stycz no -te ra peu tycz ne go
w ośrod kach ma ją cych do świad -
cze nie w chi rur gii ba ria trycz nej
i me ta bo licz nej przez wie lo dy -
scy pli nar ny ze spół. W je go skład
ma ją wcho dzić spe cja li ści z róż -
nych dzie dzin me dy cy ny. Re ko -
men do wa ny mo del opie ki obej -
mu je dia gno zę, od po wied nie
przy go to wa nie do za bie gu przez
róż nych spe cja li stów, no wo cze -
sne le cze nie ba ria trycz ne, opie -
kę psy cho lo ga, die te ty ka oraz re -
ha bi li ta cję lecz ni czą. Pa cjen ci
za kwa li fi ko wa ni do te go pro gra -
mu bę dą oto cze ni kom plek so -
wą opie ką w do świad czo nym
ośrod ku.

Jak zwal czyć pan de mię oty ło ści?
Da ne Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia do no szą, że oty łość jest jed ną z naj więk szych epi de mii XXI wie ku. Chi rurg ba ria tra dr n. med. Pa�weł�Szy�mań�ski
ze Spe cja li stycz ne go Cen trum Me dycz ne go im. św. Ja na Paw ła II w Po la ni cy -Zdro ju idzie o krok da lej i mó wi już o pan de mii oty ło ści, z uwa gi na fakt,
że na ca łym świe cie ak tu al nie po nad 2 mld lu dzi zma ga ją się z tym pro ble mem. Tę nie bez piecz ną i pod stęp ną cho ro bę moż na le czyć.
Waż ną ro lę w tej wal ce speł nia chi rur gia oraz no wy pro gram pi lo ta żo wy KOS -BAR.

Ze�spół�le�kar�ski�przy ope�ra�cji�ba�ria�trycz�nej.�Od le�wej:�lek.�Krzysz�tof�Mal�ka,�spe�cja�li�sta�chi�rur�gii�ogól�nej;�dr�n.�med.�Pa�weł�Szy�mań�ski,�spe�cja�li�sta
chi�rur�gii�ogól�nej,�chi�rurg�ba�ria�tra;�dr�n.�med.�Sta�ni�sław�Le�śniak�spe�cja�li�sta�chi�rur�gii�ogól�nej�i na�czy�nio�wej,�chi�rurg�ba�ria�tra

Do sko na łym spo so bem na od -
po wie dzial ne po dej ście do wy -
ko rzy sta nia wo dy – oprócz
zmia ny co dzien nych na wy -
ków – jest za in sta lo wa nie spe -
cja li stycz nej ar ma tu ry ogra ni -
cza ją cej jej zu ży cie. Ta ką
w swo jej ofer cie po sia da obec -
na już od bli sko 30 lat na ryn -
ku fir ma FER RO.

FER RO jest nie kwe stio no -
wa nym li de rem roz wią zań pro -
eko lo gicz nych, w tym ba te rii
i na try sków. Po zwa la ją one
na oszczęd ność na wet 50 proc.
zu ży wa nej wo dy w każ dym
go spo dar stwie do mo wym. Fir -
ma jest pre kur so rem te go ty pu
tech no lo gii. W 2009 ro ku, ja ko
pierw szy pol ski pro du cent wpro -
wa dzi ła sys tem Ver de Li ne, któ -
ry znaj du je za sto so wa nie wco raz
szer szej pa le cie mo de li i roz wią -
zań mar ki. Osią gnię cia w tej
dzie dzi nie zo sta ły po twier dzo ne
mię dzy na ro do wym wy róż nie -
niem – wy bra ne mo de le ar ma -
tu ry spod zna ku Ver de Li ne
do łą czy ły do pre sti żo wej ba zy
Eu ro pe an Wa ter La bel.

W ogra ni cza ją cej zu ży cie
wo dy se rii Ver de Li ne znaj dzie -
my sze ro ką ga mę pro duk tów

do kom plek so we go wy po sa że -
nia ła zie nek. Wy bra ne ba te rie
i na try ski z tej li nii wy po sa żo -
ne zo sta ły w in no wa cyj ne kom -
po nen ty, któ re na po wie trza ją,
kon tro lu ją wy pływ i umoż li wia -
ją re gu la cję tem pe ra tu ry wo dy,
co sprzy ja jej oszczę dza niu.

Wśród in no wa cyj nych roz -
wią zań z li nii Ver de Li ne war to
wy mie nić:
– na po wie trza ją cy per la tor Fer ro
Air Mix,
– gło wi cę Fer ro Click z dwu -
stop nio wą re gu la cją wy pły wu
wo dy, dzię ki cze mu ła twiej jest
kon tro lo wać na tę że nie wy pły -
wa ją cej wo dy,

– sys tem na po wie trza ją cy AIR -In
Sys tem, któ ry po zwa la nauży cie
mniej sze go na tę że nia wo dy
przy jed no cze snym za cho wa niu
kom for tu z je go ko rzy sta nia.

Oszczę dza nie wo dy, zmniej -
sze nie do mo wych wy dat ków,
by cie eko każ de go dnia – to
wszyst ko za pew ni no wo cze sna
ar ma tu ra z in no wa cyj nym sys -
te mem Ver de Li ne. Funk cjo -
nal ne ba te rie i na try ski, dzię ki
swej in te re su ją cej, zgod nej z naj -
now szy mi tren da mi es te ty ce
bę dą rów nież wspa nia łą ozdo -
bą ła zien ko wych i ku chen nych
wnętrz. 

FER�RO

Baterie i natryski z systemem
VerdeLine – doskonały sposób
na oszczędzanie wody
Możliwość korzystania z aktualnych zasobów wody na Ziemi jest
naszym przywilejem. Wprawdzie aż 70 proc. powierzchni planety
pokryte jest wodą, jednak z tego zaledwie 1 proc. nadaje się do picia.
Dlatego tak istotne są wszelkie działania mające na celu jej oszczędność
i zrównoważone wykorzystanie. W podejmowaniu ich przydatna może
okazać się ekologiczna armatura z linii VerdeLine marki FERRO.
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W gmi nie Haż lach w cią gu kil ku
mi nio nych lat wy ko na no mi lo wy
krok w roz wo ju. Prze bu do wa no
lub są w prze bu do wie głów ne
cią gi ko mu ni ka cyj ne, a zre wi ta -
li zo wa ne cen tra miej sco wo ści
gmi ny umoż li wia ją wy po czy nek
i mię dzy są siedz kie spo tka nia.
Dal sze pra ce w za kre sie roz bu do -
wy ka na li za cji, sie ci wo do cią go -
wej czy pro mo cji gmi ny w opar -
ciu o jej naj więk sze atu ty, czy li
przy ro dę oraz kul tu rę, przy no szą
efek ty w po sta ci zwięk sze nia roz -
po zna wal no ści w kra ju, a tak że
wzro stu bu dow nic twa miesz ka -
nio we go na jej te re nie.

W te go rocz nym bu dże cie
gmi ny za pla no wa no zna czą ce
wy dat ki na in fra struk tu rę dro go -
wą, w tym na opra co wa nie wie -
lu do ku men ta cji tech nicz nych
po trzeb nych przy ubie ga niu się
o środ ki rzą do we czy unij ne.
Dzia ła nia te sta no wią pod wa li -
ny przy opra co wa niu Gmin ne -

go Pro gra mu Roz wo ju In fra -
struk tu ry Dro go wej.

Ostat nie la ta to rów nież czas du -
żej ak tyw no ści władz wdzie dzi nie
po li ty ki spo łecz nej, skie ro wa nej
zwłasz cza dolu dzi mło dych inaj -
star szych miesz kań ców.  Nie daw -
no ukon sty tu owa ła się Ra da Se -
nio rów oraz uru cho mio ny zo stał
Klub Se nio ra. Wła dze nie za po -
mnia ły też omłod szych miesz kań -
cach gmi ny Haż lach. Oprócz stwo -
rze nia wa run ków do otwar cia
żłob ka w gmi nie, od no we go ro -
ku szkol ne go funk cjo no wać bę dzie
bon żło bko wy, któ ry za pew ni
wspar cie dla mło dych ro dzin wpo -
wro cie na ry nek pra cy. 

Śmia ło moż na po wie dzieć, że
haż la ski sa mo rząd jest tak że gmi -
ną na sta wio ną na sport. W każ -
dym so łec twie znaj du je się si łow -
nia ple ne ro wa, roz bu do wu je się
bo iska wie lo funk cyj ne czy wspie -
ra miej sco we klu by spor to we
oraz or ga ni za cje po za rzą do we. 

– Klu czem do suk ce su na szej
gmi ny nie jest to, ile ra zy prze ci -
na no wstę gę otwie ra jąc dro gi,
bo iska spor to we czy bu dyn ki
wie lo funk cyj ne, lecz to, ja ką war -
tość ma ją te in we sty cje dla miesz -
kań ców. Lo kal ny li der to ktoś, kto
chce i po tra fi z ludź mi roz ma -
wiać, ro zu mie kry te ria, od któ -
rych za le ży to, czy ży je im się do -
brze. To ktoś, kto ma wi zję
roz wo ju gmi ny ja ko miej sca
do za miesz ka nia i za in we sto wa -
nia – mó wi Grze�gorz�Si�kor�ski,
wójt gmi ny Haż lach.

Gmi na Haż lach pod zna kiem
no wych ini cja tyw
Zrów no wa żo ny roz wój w gmi nie Haż lach (woj. ślą skie)
to od wie lu lat pod sta wa dzia ła nia władz sa mo rzą do -
wych. Tę po li ty kę wy róż nia przede  wszyst kim
rozbudowa in fra struk tu ry i du ża ak tyw ność spo łecz na. 

Za met In du stry jest jed nym zwio -
dą cych, świa to wych pro du cen -
tów wiel ko ga ba ry to wych kon -
struk cji sta lo wych, ma szyn
iurzą dzeń dla prze my słu cięż kie -
go. To fir ma, któ rej tra dy cje się ga -
ją lat pięć dzie sią tych ubie głe go
stu le cia, kie dy w Piotr ko wie 
Try bu nal skim uru cho mio no Fa -
bry kę Ma szyn Gór ni czych „PIO -
MA”. Za met od wie lu lat do star -
cza tech no lo gie dla prze my słu
wy do byw cze go, ener ge ty ki, ele -
men ty kon struk cji mor skich ifarm
wia tro wych, dźwi gów i urzą dzeń
prze ła dun ko wych dla uzna nych
klien tów dzia ła ją cych glo bal nie. 

Ja ko od po wie dzial ny pra co -
daw ca i uczest nik wy ma ga ją ce -
go ryn ku Za met In du stry dba nie
tyl ko o roz wój fir my i pra cow ni -
ków, ale też re gion i śro do wi sko
na tu ral ne, pro wa dząc sta ły dia -
log z lo kal ną spo łecz no ścią
i wpły wa jąc na wzrost świa do -
mo ści eko lo gicz nej. Pro duk cja
pro wa dzo na jest w spo sób bez -
piecz ny, w opar ciu nie tyl ko
o obo wią zu ją ce prze pi sy, ale też
wdro żo ny i cią gle do sko na lo ny
Sys tem Za rzą dza nia Śro do wi -
skiem. Obej mu je on m.in. ta kie
aspek ty, jak ogra ni cza nie emi sji
szko dli wych sub stan cji i ha ła su,
go spo dar ka od pa da mi, zu ży cie
wo dy i in nych su row ców oraz

szko le nie pra cow ni ków w tym
za kre sie. 

W kul tu rze pra cy Za met
In du stry kie ru je się fi lo zo fią le an
ma na ge ment, któ ra po zwa la
na zwięk sze nie efek tyw no ści po -
przez eli mi na cje wszel kich mar -
no trawstw cen nych za so bów,
skró ce nie cza su re ali za cji pro ce -
sów pro duk cyj nych, atym sa mym
zmniej sze nie zu ży cia ma te ria łów
iener gii. Odpo nad3 lat wprzed -
się bior stwie pro wa dzo ny jest tak -
że pro gram Ka izen, któ ry obej mu -
je róż no rod ne od dol ne ini cja ty wy.
W ten spo sób uda je się każ de go
ro ku wdro żyć na wet kil ka set
uspraw nień w ra mach pro ce sów
pro duk cyj nych. Tak że z ini cja ty -
wy pra cow ni ków i za rzą du fir ma
wdro ży ła ener go osz częd ny sys tem
oświe tle nia prze strze ni pro duk cyj -
nej i po miesz czeń ad mi ni stra -
cyj nych oraz ak tyw nie uczest ni -
czy m.in. wak cji sprzą ta nia świa ta,
po ma ga w ad op cji zwie rząt,
wspie ra lo kal ne schro ni sko, czy
dba o roz wój te re nów zie lo nych
na te re nie za kła du, wraz z utrzy -
ma niem łąk kwia to wych z ro śli -
na mi mio do daj ny mi. 

Jo�an�na�Chru�stek

Ra zem bu du je my
przy szłość
Doj rza ła i sta bil na fir ma, uzna ny przed sta wi ciel
prze my słu cięż kie go mu si opie rać się o war to ści
zrów no wa żo ne go roz wo ju przed się bior stwa
i je go oto cze nia, ze szcze gól nym na ci skiem
na ochro nę śro do wi ska. W ten spo sób też Za met
In du stry wspie ra bu do wę lep szej przy szło ści
dla na stęp nych po ko leń.

Zgod ny z tą de fi ni cją trend pro -
wa dze nia zdro we go try bu ży cia
i dą że nia do tzw. work -li fe ba lan -
ce, wpły wa na ocze ki wa nia pra -
cow ni ków wzglę dem pra co -
daw ców. Li czą oni, że to ich
pra co daw ca za dba nie tyl ko
o ich zdro wie, lecz tak że o ich
ogól ny do bro -
stan. Dla te go też
w ra mach bu -
do wa nia od por -
no ści w fir mie
nie war to po -
prze sta wać wy -
łącz nie na stan -
dar do wej opie ce
me dycz nej.

Ofer ta Me di -
co ver „Zdro wa
Fir ma” to roz -
wią za nia dla
przed się biorstw
z każ de go ob -
sza ru zdro wia: fi zycz ne go, psy -
chicz ne go, aż po spo łecz ne.
Wspie ra ją one za kła dy pra cy
w re ali za cji ce lów biz ne so wych,
pod no szą od por ność i za an -
ga żo wa nie pra cow ni ków, mi ni -
ma li zu ją kosz ty zwią za ne z ab -
sen cja mi cho ro bo wy mi. Ofer ta
obej mu je 7 pro gra mów opie ki
me dycz nej do wy bo ru, za pew -
nia jąc kom plek so wość: od me -
dy cy ny pra cy, pro fi lak ty ki,
opie ki pod sta wo wej, po przez

kon sul ta cje spe cja li stycz ne
i (tak że w for mie te le po rad),
dia gno sty kę, sto ma to lo gię i re -
ha bi li ta cję, aż po opie kę szpi tal -
ną. Nie oce nio ne w bu do wa -
niu zdro wej fir my są tak że
pa kie ty Me di co ver Sport z do -
stę pem do po nad 4,5 tys. obiek -

tów spor to wych, zdro wa die ta,
a tak że do stęp do plat for my be -
ne fi to wej Me di co ver Be ne fits.
Cen trum Me dycz ne Me di co ver
ofe ru je po nad to dzia ła nia pro -
fi lak tycz ne, wspie ra ją ce zdro wie
fi zycz ne i psy chicz ne oraz bez -
pie czeń stwo pra cow ni ków. 

Oprac.�J.J.

Zdro wa fir ma 
to zdro wi pra cow ni cy
Przy ję ta przez Świa to wą Or ga ni za cję Zdro wia
(WHO), współ cze sna de fi ni cja zdro wia
mó wi o tym, że to nie tyl ko brak cho ro by
czy ułom no ści, ale stan peł ne go, do bre go
sa mo po czu cia/do bro sta nu fi zycz ne go (wel l be ing),
psy chicz ne go i spo łecz ne go. 

Czo ło wym pol skim pro du cen -
tem okuć do sto lar ki drzwio wej
jest fir ma WA LA Sp. z o.o.,
któ ra od po nad 40 lat kon se -
kwent nie po sze rza swo ją ofer tę.
Wie lo let nie do świad cze nie po -
zwa la jej natwo rze nie in no wa cyj -
nych i de si gner skich pro jek tów
z naj wyż szej ja ko ści su row ców.
Wła śnie dota kich pro duk tów na -
le żyza�wias�ukry�ty�WU�dosto�lar�-
ki�alu�mi�nio�wej, któ ry m.in. zaza -
sto so wa ne w nim no wo cze sne
i funk cjo nal ne roz wią za nia
zo stał na gro dzo ny Zło tym Go -
dłem QI 2021.

Wy rób ten zo stał prze ba da -
ny w uzna nym w bran ży sto lar -
ki otwo ro wej in sty tu cie I Ro -
sen he im (wg nor my PN:
EN1935:2003) i uzy skał naj -
wyż szą 14 kla sę wy trzy ma ło ści
(160 kg). Na tej pod sta wie po -
sia da ozna ko wa nie CE, co czy -
ni go przed mio tem do pusz czo -
nym do ob ro tu na eu ro pej skim
ryn ku bu dow la nym. Uży te w je -
go pro duk cji wy so kiej ja ko ści
ma te ria ły za pew nia ją dłu go let -
nią i bez piecz ną eks plo ata cję,
a dzię ki ele ganc kie mu i pre cy -
zyj ne mu wy koń cze niu oraz do -
stęp nym wa rian tom ko lo ry -
stycz nym (ano da srebr na,
czar ny, INOX), moż na do pa so -
wać go do wie lu ro dza jów drzwi.

Za wia sy po sia da ją rów nież
nie za leż ną i płyn ną re gu la cję
w 3 kie run kach, kąt otwar cia
do 110° oraz pod kład ki two rzy -
wo we, któ re re du ku ją ich wpływ
na izo la cyj ność ter micz ną pro -
fi li. Do dat ko wo pro du cent udo -
stęp nia sza blo ny oraz szcze gó -
ło we in struk cje, któ re po ma ga ją
w ła twym i szyb kim mon ta żu. 

Peł na ofer ta fir my WA LA za -
wie ra m.in. uchwy ty iklam ki, za -
wia sy oraz ry gle drzwio we. Wszyst -
kie pro duk ty spół ki pod le ga ją
ba da niom prze pro wa dza nym
win sty tu cjach na uko wych, są tak -
że chro nio ne pra wem pa ten to wym
w Pol sce oraz w Eu ro pie i Azji.

Mał�go�rza�ta�Ba�chórz

Wię�cej�na www.wa�la.pl

No wo cze sne
i funk cjo nal ne
Do brze za mon to wa ne drzwi lub okna słu żą
nam przez la ta. Nie za sta na wia my się nad tym,
w ja ki spo sób dzia ła ją, czę sto na wet
nie do strze ga my me cha ni zmu, któ ry ni mi
ste ru je. Tym cza sem war to wie dzieć, że pod sta wę
ich funk cjo nal no ści sta no wią za wia sy.

Mo du ły PV, fa low ni ki ipom py cie -
pła pro du ko wa ne przez zna ną ice -
nio ną fir mę Blau punkt ofe ru je tar -
now ska spół ka Hy mon, bę dą ca
li de rem wśród firm zaj mu ją cych się
in sta la cja mi fo to wol ta icz ny mi
wPol sce. Wnaj now szym ran kin -
gu prze pro wa dzo nym przez In sty -
tut Ener ge ty ki Od na wial nej za ję ła
dru gie miej sce pod wzglę dem za -
in sta lo wa nej mo cy.

Spół ka jest wy łącz nym dys try -
bu to rem urzą dzeń PV pro du ko -
wa nych przez Blau punkt i ja ko
je dy na w Pol sce wpro wa dzi ła je
w czerw cu do swo jej ofer ty. 

– Cie szy my się, że pro duk ty
Blau punkt zna la zły się w port fo -
lio urzą dzeń fo to wol ta icz nych
ofe ro wa nych przez Hy mon. Wie -
rzy my, że przy czy nią się doroz wo -
ju od na wial nych źró deł ener gii
wPol sce – mó wi An�drzej�Ce�brat,
Dy rek tor Za rzą dza ją cy GIP De ve -
lop ment SARL, wła ści cie la
mar ki Blau punkt. – Je ste śmy
wświa to wej czo łów ce firm pro po -
nu ją cych naj now sze tech no lo gie
w naj wyż szej ja ko ści – do da je.

Hy mon ofe ru je pa ne le fo to -
wol ta icz ne mar ki Blau punkt
o mo cy 400 Wp i 450 Wp. Są one
pro du ko wa ne na pod ło żach
krze mo wych M10. Jest to tech -
no lo gia przy szło ści, któ ra po -
zwa la osią gać spraw ność od 20,5
do 22 proc., w za leż no ści od mo -
cy in sta lo wa nych pa ne li.

Do dat ko wym wy znacz ni kiem
ja ko ści mo du łów Blau punkt
jest 15-let nia gwa ran cja. Mo du ły
po sia da ją opa ten to wa ną tech no lo -
gię, któ ra po zwa la osią gać więk szą

wy daj ność przysłab szym oświe tle -
niu w po rów na niu z in ny mi pro -
duk ta mi opo dob nej mo cy. Dzię -
ki za sto so wa niu no wej tech no lo gii
pa ne le ma ją niż szą re zy sten cję
ob wo dów we wnętrz nych. Wy bór
Hy mo na padł m.in. naurzą dze nia
Blau punkt po prze ana li zo wa niu
urzą dzeń700 pro du cen tów. Pa ne le
fo to wol ta icz ne, inwertery ima ga -
zy ny ener gii by ły te sto wa ne wLa -
bo ra to rium Ba daw czym na le żą -
cym do tar now skiej spół ki. 

Prze pro wa dzi li śmy sze ro ki au -
dyt po wszech nie pro po no wa nych
roz wią zań. Je go wy ni ki po zwo li ły
wy brać pro du cen tów, któ rzy ofe -
ru ją sprzęt naj wyż szej ja ko ści,
wśród nich pro po no wa ny przez
fir mę Blau punkt – mó wi Ja�cek
Strze�sak, Pre zes Za rzą du spół ki
Hy mon Fo to wol ta ika Sp. z o.o. 

W fa low ni kach za sto so wa no
naj now sze roz wią za nia tech no -
lo gicz ne, dzię ki któ rym uda ło się
ob ni żyć ich wiel kość, za cho wu jąc
jed no cze śnie spraw ność tych urzą -
dzeń, się ga ją cą nie mal 99 proc.
Wkrót ce Hy mon wpro wa dzi rów -
nież na pol ski ry nek fa low ni ki
hy bry do we oraz współ pra cu ją ce
z ni mi ban ki ener gii mar ki Blau -
punkt. Umo wa Hy mo na roz sze -
rza za kres ofer ty tar now skiej spół -
ki o pom py cie pła, w któ rych
za sto so wa no kom po nen ty odzna -
nych pro du cen tów, jak Hi ta chi,
Dan foss iGrund fos, oraz au tor skie
roz wią za nia elek tro nicz ne.

Oprac.�J.J.

Hy mon z na gro da mi!
In no wa cyj ne i kom plek so we roz wią za nia do in sta la cji
fo to wol ta icz nych mar ki Blau punkt wy róż nio ne
na gro dą Do bra Mar ka 2021 oraz Zło tym Go dłem
Naj wyższa Ja kość Qu ali ty In ter na tio nal 2021
w ka te go rii Pro dukt. 


