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Istnieje w gminie Osieczna firma, której nazwa zupełnie niekojarzy się z naszym terenem. Wbrew pozorom jednak jestto przedsiębiorstwo zakorzenione na naszej ziemi, mająceczternastoletnią tradycję.

Firma „Beskidy” z Kąkolewa
sprzedaje produkt, który każdemu
człowiekowi jest niezbędny do
życia. Stąd też ich hasło: „Życie to
woda, a woda to my”.
Swoją działalność rozpoczęli w

Lesznie w 1997 roku jako oddział
zielonogórskiej firmy Eko-Wod. Po
roku postanowili działać na własną
rękę, nadal współpracując z macie-
rzystą firmą. Kupili nieruchomość w
Kąkolewie, którą przerobili na ma-
gazyny i biuro. Kupowali wodę ze
źródeł z Zielonej Góry, szukali klien-
tów i oferowali im produkt wraz z
dystrybutorem. Po ośmiu latach
zmienili dostawcę wody na Aqua
Żywiec z Beskidu Żywieckiego.
Okazało się, że była to trafna de-
cyzja. Eko-Wod została bowiem
wchłonięta przez większą firmę, a
„Beskidy” stały się trzecim pod
względem ważności sprzedawcą
wody źródlanej w regionie.

- Podnieśliśmy jakość wody po-
zostawiając tę samą cenę – mówiwłaściciel firmy „Beskidy” Wal-demar Szewczyk. – Swoim klien-
tom oferujemy górską, naturalną
wodę ze źródeł Beskidu Żywiec-
kiego.
W przeważającej większości ich

klientami są firmy, których jest około
300, ale coraz częściej zdarza się,
że dostarczają wodę bezpośrednio
domieszkań prywatnych. „Beskidy”
dostarczają dystrybutory zaopat-
rzone w system podgrzewania i
schładzania wody.

- Taką gorącą wodą można za-
parzyć kawę, herbatę, czy zupę
ekspresową. Tym sposobem za-

oszczędzamy energię elektryczną i
czas, a wykorzystujemy tylko tyle
wody, ile naprawdę nam potrzeba –
zachwala. - Oferujemy też mniejsze
dystrybutory w postaci minibarku
porcelanowego z kranikiem na sto-
jaku oraz pompki zakładane bezpo-
średnio na butle, które są
doskonałym produktem dla klientów
indywidualnych.
Dystrybutory są firmomwypoży-

czane, objęte gwarancją, a firma z
Kąkolewa zapewnia serwisowanie i
naprawę. Przede wszystkim jednak
dba o to, by nie zabrakło zapasów
wody.

- Jesteśmy po to, by przedsię-
biorca nie musiał myśleć czy woda
dla pracowników jeszcze jest, czy
już nie ma, na jak długo jeszcze wy-
starczy. My myślimy za niego. Na-
szym zadaniem bowiem jest
dbałość o to, by wody nie zabrakło.
Dlatego też każdego ranka pra-

cownicy ładują do samochodów do-
stawczych wodę i odwiedzają firmy,
z którymi współpracują. A działają
na terenie byłego województwa
leszczyńskiego, obejmując swym
zasięgiem Leszno, Rawicz,
Wschowę, Kościan, Gostyń, Górę.

- Orientujemy się z jaką częstot-
liwością należy odwiedzać po-
szczególne miejsca, gdyby jednak
pojawiła się pilna potrzeba dostar-
czenia butli, to jesteśmy w stanie
wykonać zlecenie w ciągu kilku go-
dzin.
Butle mają pojemność 18,9 litra

to jest 5 galonów amerykańskich.
- Pracodawcom opłaca się ku-

pować wodę od nas z kilku wzglę-

dów. Pierwszy to taki, że z dużej
butli zużycie wody wynosi 100%,
bowiemwymiana następuje dopiero
po opróżnieniu pojemnika. Inaczej
jest w przypadku małych półtoralit-
rowych butelek. Pracownik wypije
bowiem część danej mu wody, a
resztę razem z butelką wyrzuci.
Ważna jest też ekologia. Oferujemy
bowiem wodę w pojemnikach wie-
lokrotnego użytku. Butle dajemy od
siebie, płaci się tylko za wodę.
Woda jest zawsze świeża, nale-

wana dzień przed przytransporto-
waniem do kąkolewskiej firmy, z
datą butelkowania wybitą na etykie-
cie.
Okazuje się że nie ma dużej róż-

nicy w sprzedaży wody między
okresem zimowym i letnim. Zimą
sprzedaż jest mniejsza o około 20
procent.

- W ogrzewanych pomieszcze-
niach jest suche powietrze, a tam

gdzie jest zimno, kiedy robi się
chłodniej pracownicy piją ciepłe na-
poje – kawę, herbatę.
Obecnie w całej Polsce są pro-

wadzone kampanie promocyjne,
które mają na celu zachęcić do picia
czystej wody, wszyscy przecież wie-
dzą, że gazowane, kolorowe napoje
zdrowiu nie służą.

- Nasza woda jest naturalna, nie
wymaga gotowania, zawiera w
sobie minerały: wapno, sód, mag-
nez i potas. I właśnie taki napój za-
lecany jest przez dietetyków. Picie
takiej wody sprawia, że człowiek
czuje się lepiej, jako pracownik jest
bardziej wydajny – zachwala.
Zauważmy, że firma "Beskidy"

nie jest obojętna na ludzkie pro-
blemy, gdyż wspomaga swoim pro-
duktem osoby potrzebujące,
organizacje, pikniki dziecięce oraz
imprezy okolicznościowe w naszej
gminie. ALDONA KORBIK

PORADY KOSMETYCZNE
PIELĘGNACJA SKÓRY SZYI I DEKOLTU

Skóra szyi i dekoltu to zwier-
ciadło wieku kobiety - pozbawiona
elastyczności, przesuszona i po-
kryta brązowymi plamkami jest zna-
kiem upływającego czasu, a także
bardzo często wynikiem naszych
zaniedbań. W codziennej pielegna-
cji to właśnie o skórze szyi i dekoltu
zapominamy najczęściej. Skóra ta
jest cieńka i delikatna z niewielką
ilością gruczołów łojowych, co spra-
wia, że prawie w całości pozba-
wiona jest płaszcza
hydrolipidowego. Szybko traci wil-
goć i elastyczność, staje sie wiotka
i przesuszona.
Zmarszczki to również efekt fo-

tostarzenia się skóry, czyli nadmier-
nej ekspozycji na promienie UV,
zarówno te naturalne jak i te w so-
larium.
Proces ten często przyspie-

szamy same nie stosując kremów z
filtrem.
O skórę szyi i dekoltu powin-

nyśmy dbać tak samo jak o skórę
twarzy stosując specjalne kremy do
ich pielęgnacji, które ma w ofercie
większość firm kosmetycznych.

Mają one lekką konsystencję i bo-
gatą recepturę dostosowaną do po-
trzeb delikatnej skóry. Zawierają
substancje o działaniu liftingującym,
napinającym skórę oraz składniki
silnie nawilżające i odżywcze. Bar-
dzo dobry wpływ na skórę ma
masaż klasyczny nie tylko twarzy
ale szyi i dekoltu. Również podczas
wykonywania makijażu należy pa-
miętać, że podkład powinnyśmy na-
kładać także w niewielkiej ilości na
podbródku i szyi. Jeżeli używamy
pudru brązujacego, należy musnąć
nim również szyję i dekolt.
W codziennej pielęgnacji bardzo

ważny jest nie tylko wybór kremu
lecz także sposób jego nakładania.
Zawsze nakładamy krem od dołu ku
górze, można przy tym wykonać
krótki masaż, który dodatkowo po-
budzi krążenie i dotleni skórę, jej
elastyczność poprawi również
masaż kostkami lodu oraz podczas
kąpieli naprzemienne hartowanie
skóry ciepłą i zimną wodą.

MAGDALENAMAĆKOWIAKGABINET URODY "STYL"


