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Już dzień po Wszystkich Świętych rozpoczynają się przygo-towania do przyszłorocznego święta przypadającego 1 listo-pada.

Firma Lubema z Trzebani spe-
cjalizuje się bowiem w produkcji
zniczy, które są najważniejszym
produktem zbytu właśnie w okresie
wspomnianych świąt.

- Na żaden inny dzień w roku
nie potrzeba tylu zniczy, co na ten –mówi współwłaściciel firmy Mi-chał Juśkowiak, który prowadzifirmę z bratem – Karolem.

Są oczywiście inne okazje, pod-
czas których także odwiedzamy
groby zmarłych – Boże Narodze-
nie, Wielkanoc, rocznice, nigdy jed-
nak na taką skalę jak
1 listopada.

Lubema istnieje od 1980 roku.
Powstała jako firma leszczyńska
zajmująca się produkcją metalo-
wych elementów do silników. Po-
woli jednak się przebranżawiała.

- Zaczęliśmy produkować
blaszki do zniczy, potem inne ele-
menty, aż w końcu całe znicze.

Takie było zapotrzebowanie na
rynku, a my wyszliśmy naprzeciw
tym potrzebom.

Zmiany dotyczyły nie tylko pro-
filu produkcji, ale także siedziby
firmy. Były lata dziewięćdziesiąte.

- Przenieśliśmy się do Trzebani,
ze względu na warunki lokalowe,
rozbudowaliśmy firmę. Teraz mamy
do dyspozycji dwa magazyny i halę
produkcyjną oraz biurowiec.

Główną rolę pełnią tu właśnie
magazyny, gdzie przechowuje się
gotowe znicze. Nie można ich trzy-
mać na świeżym powietrzu, gdyż
żółkną narażone na działanie pro-
mieni słonecznych.

W zależności od pory roku i
świąt lampiony mają różne, ręcznie
wykonywane zdobienia. W sezonie
funkcjonuje około 300 różnych
wzorów. Wzornictwo zmienia się w

każdym sezonie, a nowe pomysły
na ozdoby weryfikuje rynek. Kiedyś
nie był to tak szybki proces jak
obecnie.

- Wprowadzamy serie próbne,
jeśli się przyjmą to rozpoczynamy
produkcję na większą skalę. Są
wzory, które „schodzą” przez kilka
sezonów, ale większość się zmie-
nia.

W okresie zimowym dominują
mikołaje, choinki, w czasie wielka-
nocnym są to jajka, palemki. Nie-
zależnie od pory roku wszystko
zdobione brokatem.

- Znicze plastikowe - głównie ze
względów ekologicznych - zostały
już całkowicie wyparte przez
szklane, a pojawiają się już znicze
„otwarte” – korzystniejsze jednak w
porach letnich, bo zimą wiatr,
deszcz i śnieg szybko gasi pło-
mień.

Na specjalne zamówienie Lu-
bema produkuje świeczki. Ma też
w swojej ofercie granulaty parafi-
nowe oraz akcesoria do produkcji
zniczy.

- Dziewięćdziesiąt procent na-
szych artykułów trafia do super-
marketów na terenie całej Polski a
także poza jej granice – na Litwę i
Słowację.

Lubema zatrudnia na stałe kil-
kanaście osób, a w sezonie nawet
około czterdziestu.

Sprzedaż wbrew pozorom uza-
leżniona jest od pogody, w porze
deszczowej „rynek zniczowy” za-
miera. Bez względu na to jednak
Lubema rocznie produkuje parę
milionów zniczy, bo tylko w Polsce
aż tak mocno zakorzeniona jest
tradycja palenia lampek na gro-
bach zmarłych.

ALDONA KORBIK

Strażacy alarmują!
W sezonie grzewczym pojawia

się cichy, bezwonny zabójca – tle-
nek węgla potocznie zwany cza-
dem. Powstaje on podczas
niepełnego spalania materiałów
palnych spowodowanego niedo-
statkiem tlenu w otaczającej atmo-
sferze.

Zatrucie tlenkiem węgla zwią-
zane jest z faktem, że łączy się on
z hemoglobiną 250 razy szybciej
niż tlen, przez co blokuje rozpro-
wadzanie tlenu w organizmie
przez krew. Niebezpieczeństwo
zaczadzenia związane jest rów-
nież z tym, że tlenek węgla jest
gazem niewyczuwalnym zmysłami
człowieka ponieważ jest bez-
wonny, bezbarwny i pozbawiony
smaku.

W trosce o własne bezpieczeń-
stwo warto rozważyć zamontowa-
nie w domu czujników tlenku
węgla. Pomimo że nie zapobiegają
one powstaniu czadu, skutecznie
mogą zaalarmować lokatorów
mieszkania, w którym wydziela się
ten niebezpieczny gaz, umożliwia-
jąc szybkie opuszczenie zagrożo-
nego domu lub mieszkania.

Są też inne reguły, których na-
leży przestrzegać, aby uniknąć za-
czadzenia:

- Użytkować sprawne tech-
nicznie urządzenia, w których od-
bywa się proces spalania

- Przeprowadzać kontrole
techniczne, w tym sprawdzanie
szczelności przewodów komino-
wych, ich systematyczne czysz-
czenie oraz sprawdzanie
występowania dostatecznego
ciągu powietrza

- W przypadku wymiany okien
na nowe sprawdzić należy po-
prawność działania wentylacji.
Nowe okna bowiem są dużo bar-
dziej szczelne w stosunku do
wcześniej zamontowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentyla-
cję

- Systematycznie sprawdzać
ciąg powietrza np. przez przykła-
danie kartki papieru do klatki wen-
tylacyjnej. Jeśli nic nie zakłóca
wentylacji, kartka powinna przy-
wrzeć do wyżej wspomnianego
otworu

- Często wietrzyć pomieszcze-
nie, w którym odbywa się proces
spalania

- Nie bagatelizować objawów
duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów, osła-
bienia, przyspieszenia czynności
serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegamy zatru-
ciu czadem. W takiej sytuacji na-
leży natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znaj-
dujemy i zasięgnąć porady lekar-
skiej.

PORADY KOSMETYCZNE
Zima, to najlepszy czas by za-

dbać o urodę. Zwykle narzekamy
na chłód, mroźny wiatr i brak
słońca.

W trosce o dobro naszej cery
warto dostrzec mnóstwo zalet,
które kryją w sobie chłodniejsze
dni, pozbawione promieni słonecz-
nych. Zima, to najlepszy czas na
korzystanie z zabiegów kosme-
tycznych. Wszystkie zabiegi inwa-
zyjne należy wykonywać zimą, ze
względu na ograniczony kontakt
podrażnionej skóry ze słońcem i
promieniowaniem UV. Mikroder-
mabrazja twarzy, kwasy owocowe,
trwałe usuwanie owłosienia, likwi-
dację tatuaży i żylaków, pajączków
oraz przebarwień najlepiej prze-
prowadzać wtedy, kiedy dni są naj-
krótsze. Chodzi nie tylko o warunki
rekonwalescencji podrażnionych
miejsc, ale i stan samego naskórka
poddawanego kolejnej próbie.

Wykonując inwazyjne zabiegi
właśnie teraz, unikamy ryzyka
związanego z opalenizną i nasło-
necznieniem. Dodatkowo należy
zadbać o codzienną pielęgnację
skóry i przygotowanie do zimo-

wych warunków. W walce z su-
chym i chłodnym powietrzem naj-
lepiej używać tłustych i półtłustych
kremów, oczywiście w zależności
od potrzeb skóry. W warunkach
gabinetowych po serii zabiegów in-
wazyjnych warto zadbać o pielęg-
nację skóry w celach
profilaktycznych.

Warto wykonać wtedy masaż
kosmetyczny twarzy, który bardzo
dobrze "uspokoi", nawilży i dotleni
skórę, lub po prostu skorzystać z
szerokiej gamy masek od algo-
wych poprzez kremowe po żelowe.
Każda z nich ma inne działanie i są
przeznaczone dla różnych rodza-
jów cer.

Podsumowując. Zima, to do-
skonały czas na przeprowadzenie
różnych zabiegów kosmetycznych.
Mniejsze promieniowanie sło-
neczne i brak upałów sprzyjają
specjalistycznemu dbaniu o urodę.
Trudniej wówczas o podrażnienia,
a skóra lepiej się regeneruje.
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