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Obama chce znieść
wizy dla Polaków

W skrócie

O tańszej energii
warto myśleć
już projektując
i budując dom

WARSZAWA

CBA u komandosów
W elitarnej jednostce GROM
pojawili się agenci Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
Agenci będą się przyglądać
procedurom i decyzjom podejmowanym w zamówieniach
publicznych, które miały miejsce w latach 2002-2010.

b Prezydent USA
zwięźle o rakietach
i samolotach
b Komorowski
zaprosił Baracka
Obamę do Polski

WARSZAWA

Kaczyński spotka
sie z Dornem?

Padło dużo ciepłych słów, ale bardzo mało konkretów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
powiedział, że spotka się
z Ludwikiem Dornem, jeżeli
ten będzie chciał. Podkreślił,
że Dorn wnosi dużo nowego
do życia publicznego” i dlatego
powinien zasiadać w parlamencie. Dorn – były polityk
PiS i przez lata jeden z najbliższych współpracowników
Kaczyńskiego, usunięty z partii w 2008 r. – ogłosił we wtorek, że nawiązuje „autonomiczną współpracę” z PiS.

Ruszył temat wiz i... nic więcej

JELENIA GÓRA

a W ocenie dr. Grzeogorza
Kostrzewy-Zorbasa, eksperta
z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, deklaracja Obamy
w sprawie wiz jest jedynym
sukcesem wizyty Bronisława
Komorowskiego. – Nie padły

Zakochana dała
oszustce 400 tys.

i w przyszłości. Nie ma dobrego
sojuszu bez pełnego zaufania –
powiedział Komorowski i kontynuował: – Cenię sobie, że mój
amerykański rozmówca wyraził
pełną akceptację dla działań,
które oznaczałyby odnowienie
i potwierdzenie roli Artykułu V
Traktatu Waszyngtońskiego
(statutu NATO) na szczycie lizbońskim oraz odnowienie i po-

żadne słowa dotyczące rakiet
Patriot, co może oznaczać, że
Amerykanie już zdecydowali:
zamiast nowoczesnych antyrakiet, Polska dostanie nie
najnowocześniejsze samoloty
na czasową obecność – ocenia dr Kostrzewa-Zorbas.

twierdzenie szczególnych relacji
polsko-amerykańskich po wycieku tajnych dokumentów.
Obama potwierdził już wcześniejsze plany o rotacyjnym stacjonowaniu w Polsce samolotów
F-16 i transportowych Hercules.
Amerykański prezydent powiedział także, że w Polsce będą stacjonować rakiety SM-3. Obama
nie wymienił jednak żadnej daty.
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Waldemar Andrzejewski

Mam nadzieję, że wizy zostaną
zniesione do końca mojej kadencji – to najważniejsze słowa
Baracka Obamy wypowiedziane
podczas wczorajszej konferencji
z Bronisławem Komorowskim,
podczas wizyty polskiego prezydenta w USA. Obama podkreślił
również, że będzie to jeden
z priorytetów dla jego administracji. To pierwsza tak konkretna zapowiedź ze strony USA
w kwestii zniesienia wiz wjazdowych dla polskich obywateli.
– Wiem, że wizy są przyczyną
irytacji w naszych relacjach
i moim zadaniem jest teraz przekonać Kongres, który kwestię wiz
reguluje, żeby jakoś ją rozwiązać
– powiedział Obama.
Jednym z najważniejszych tematów rozmów obu prezydentów była kwestia współpracy
w ramach NATO, szczególnie gorąca po publikacjach depesz dyplomatycznych przez WikiLeaks.
Z publikacji wynika jednoznacznie, że Amerykanie w ostatnich
latach ignorowali polskie inicjatywy w sferze obronności naszego regionu, przedkładając ponad stosunki z Warszawą ocieplanie relacji z Moskwą.
– Mówiliśmy o tym, co publikacja może oznaczać dla stosunków polsko-amerykańskich dziś

OSZCZĘDZAJ Z NAMI ENERGIĘ

Energia ze Słońca pomoże obniżyć koszty utrzymania domu

Karolina Feliks

Małgorzata W. przez cztery
lata udawała zakochanego
mężczyznę. Dlatego 36-letnia
mieszkanka Bolesławca pożyczyła jej 400 tys. złotych
i prawdopodobnie nigdy ich
nie odzyska. Wczoraj jeleniogórski sąd skazał oszustkę
na dwa lata i dwa miesiące
więzienia. Obie panie nigdy się
nie widziały. Naiwna bolesławczanka poznała oszustkę
za pośrednictwem radiowej
zabawy dla samotnych. Przez
cztery lata sądziła, że rozmawia przez telefon z ukochanym
Szymonem, który ciągle
potrzebuje pieniędzy. RŚ

Monika Chruścińska

16 grudnia 21 firm z województwa
śląskiego weźmie udział w warszawskim finale konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
2010”. To laureaci regionalnych
zmagań konkursowych.
Nie tylko wielkie koncerny
pracują nad wynalazkami i nowymi technologiami. Mniejsze
przedsiębiorstwa radzą sobie coraz lepiej, a konkurs ma właśnie
na celu ich promowanie.
Jedną z ciekawszych innowacji ze Śląska, która oceniana będzie w finale konkursu jest „Ewa”,
wirtualny doradca, wyposażony
w sztuczną inteligencję, który pomaga zarządzać firmą. To wynalazek śląskiej firmy Stanusch
Technologies SA.
Nagrody dla innowacyjnych
firm kapituła konkursu przyznawała po raz trzeci, w kategoriach:
mikro, małych, średnich i dużych
firm. Innowacyjnym przedsiębiorstwem wśród mikrofirm został Bioerg SA, który specjalizuje
się w produkowaniu tworzyw
biodegradowalnych. W kategorii
firm małych tytuł innowacyjnej

firmy zdobył Vid Com.pl, innowacyjnego produktu – Innowator, a innowacyjnej usługi – Przedsiębiorstwo „Pro Novum”. Z kolei za dynamicznie rozwijającą się
firmę uznano GoAdvisers.
Spośród firm średnich nagrodzono: ELHAND Transformatory Andrzeja Herbowskiego, Pojazdy Specjalistyczne Zbigniewa
Szczęśniaka, Jantar KTP oraz Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” i Trakt Sp. z o.o.
Laureatami nagród wśród dużych
firm zostały: Wasko SA (innowacyjna firma) oraz Zabrzańskie
Zakłady Mechaniczne SA (innowacyjny produkt) i Energomontaż-Południe SA (innowacyjna
usługa), które nominowano do
ogólnopolskiej edycji konkursu.
Natomiast spośród gmin nagrodzono: Ślemień, Skoczów, Bytom, Rydułtowy i Pszczynę za budowę kompostowni osadów ściekowych. Dwa ostatnie laury
powędrowały do Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
i Parku Naukowo-Technologicznego z Gliwic. Specjalne wyróżnienie otrzymał Główny Instytut
Górnictwa.
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Śląskie pomysły w warszawskim finale

Nagrodzone firmy na Śląsku. Oni mają dobre pomysły
Organizator konkursu: Fundacja Innowacji i Rozwoju.
Mecenas: Bank Pekao SA. Patroni: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Bank Polski, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, marszałkowie województw. Patronat
medialny: „Polska”. www.liderzyinnowacji.pl

Oszczędzanie energii najlepiej
zacząć już na etapie projektowania i budowy domu. Marzący o własnym domku
z ogródkiem i przymierzający
się do jego budowy powinni
wzbogacić swój słownik
o nowe pojęcie budownictwa
pasywnego. Polega ono
na stworzeniu komfortu cieplnego bez zastosowania tradycyjnych systemów grzewczych,
wentylacyjnych i chłodzących
przy minimalnym zużyciu
energii. Pasywny dom jest łagodny nie tylko dla kieszeni
właściciela, ale też dla środowiska. Umiejętnie zaprojektowany potrafi zmniejszyć wydatki domowników nawet
ośmiokrotnie.
W przeciwieństwie do domu
energooszczędnego, w którym
roczne
zapotrzebowanie
na ciepło jest mniejsze niż 70
kWh na 1 mkw. powierzchni
użytkowej, w domu pasywnym
jest ono tak niskie, że ciepło
można uzyskać tylko poprzez
dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Idealny passivhaus
nie zużywa więcej niż 15 kWh
na 1 mkw. Dom pasywny korzysta z energii z ze wnątrz –
światła słonecznego zbieranego przez kolektory słoneczne umieszczone na dachu,
duże okna w pomieszczeniach,
w których domownicy przebywają najczęściej, oraz szklane
ściany po stronie południowej.
Domu pasywnego nie byłoby
jednak bez odpowiednich materiałów wykorzystywanych
też przy budowie domu energooszczędnego i będących
w stanie ograniczyć straty ciepła w mieszkaniach i domach
tradycyjnych. Sprawą podstawową jest odpowiednia izolacja termiczna ścian zewnętrznych, okien i pokrycia dachu.
Dobre efekty termoizolacyjne
dają pustaki. W ich porowatych
przestrzeniach powstają poduszki powietrzne stanowiące
doskonały izolator. Pustaki
zmniejszają też grubość odpowiedzialnych za największe
straty ciepła mostków termicznych tworzących się w miejscu
spoin pustaka lub cegły. Ścianę

z pustaków, które zdolne są
zmniejszyć mostki termiczne
nawet do kilku milimetrów,
warto dodatkowo ocieplić styropianem lub wełną mineralną
i otynkować tynkiem mineralnym.
Ważne, nie tylko dla przyszłych właścicieli domów, ale też
lokatorów mieszkań, są odpowiednie okna. Powinny mieć
szyby niskoemisyjne, mające
jednocześnie ponad 50-procentową przenikalność światła
słonecznego. Dużą oszczędność ciepła zapewniają
specjalistyczne okna dachowe,
w których pakiet szybowy zbudowany jest z trzech szyb har-

Kolektory słoneczne,
szczelne okna
niskoemisyjne i tynki
mineralne pozwalają
oszczędzić energię
towanych. Szyby wykonane są
ze szkła niskoemisyjnego, czyli
nie powodują utraty ciepła,
a ich umiejscowienie na dachu
zapewnia stały dopływ energii
słonecznej, silne nagrzanie pomieszczenia i jego stałe
docieplenie w ciągu dnia.
O szczelności okna decyduje
również okucie. Kryterium jego
wyboru powinny stanowić nie
wyłącznie względy estetyczne,
ale sposób otwarcia, wentylacji i zabezpieczenie przeciwwyważeniowe. Standardowe
okucie może nie wytrzymać
ciężaru
wielkopowierzchniowego
okna, które zapewni nam odpowiednią ilość światła słonecznego. Dlatego warto
sprawdzić jego nośność i zadbać, by była jak największa. Podobnie dużą wagę należy przykładać do rodzaju futryny
drzwiowej i jej szczelności oraz
materiału, z jakiego zostały wykonane drzwi.
Cykl powstał we współpracy
z ekspertami firmy

