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REKLAMA

O ty tuł Re gio nal ne go Li de ra In no wa cji 
i Roz wo ju – 2010 kon ku ro wa li ze so bą
uczest ni cy w każ dym z wo je wództw. Spo -
śród nich wy ło nie ni zo sta li Kra jo wi Li de -
rzy In no wa cji i Roz wo ju – 2010.

Li sta lau re atów edy cji ogól no pol skiej kon -
kur su: Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju -
2010.
I Ka te go ria „In no wa cyj na fir ma” pod ka te go ria:
mi krofir ma SI LED sp. z o.o. (woj. po mor skie).
II Kat. „In no wa cyj na fir ma” pod kat. ma ła fir ma:
EU RO IM PLANT SA (woj. ma zo wiec kie).
III ”In no wa cyj na fir ma” pod kat. śred nia fir ma:
Ośro dek Ba daw czo -Pro duk cyj ny Po li tech ni ki
Łódz kiej ICHEM sp. z o.o. (woj. łódz kie).
IV „In no wa cyj na fir ma” pod kat. du ża fir ma: PGE
Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na SA Od -
dział Elek trow ni Tu rów (woj. dol no ślą skie).
V „In no wa cyj ny pro dukt” pod kat. mi krofir ma:
Jed nost ka In no wa cyj no -Wdro że nio wa IN WEX sp.
z o.o. (woj. świę to krzy skie) „Eko lo gicz ne  chło dzi -
wa do ob rób ki me ta li na ba zie związ ków ge mi ni”.
VI „In no wa cyj ny pro dukt” pod kat. ma ła fir ma:
FLU ID KO OPE RA CJA sp. z o.o. (woj. świę to krzy -
skie) „Bio wę giel”.
VII „In no wa cyj ny pro dukt” pod kat. śred nia fir ma:
Syn tea SA (woj. lu bel skie) „Plat for ma in for ma -
tycz na one 4all HE”.
VIII „In no wa cyj ny pro dukt” pod kat. du ża fir ma:
Za brzań skie Za kła dy Me cha nicz ne SA (woj. ślą -
skie) „Kom bajn ścia no wy ty pu KSW 1500EU z
elek trycz nym na pę dem po su wu”.
IX „In no wa cyj na usłu ga” pod kat. mi krofir ma: Ver -
com sp. z o.o. (woj. wiel ko pol skie) „Plat for ma Ko -
mu ni ka cyj na RE Dlink”.

X „In no wa cyj na usłu ga” pod kat. ma ła fir ma:
Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych
„Pro No vum“ sp. z o.o. (woj. ślą skie) „LM Ser wis
PRO - sys te mo we po dej ście do dia gno sty ki eks -
plo ata cyj nej i re mon to wej urzą dzeń ener ge tycz -
nych”.
XI „In no wa cyj na usłu ga” pod kat. śred nia fir ma:
Au to ma ty ka -Po mia ry -Ste ro wa nie SA (woj. pod la -
skie) „Mi kro pro ce so we Sys te my Ste ro wa nia i
nad zo ru nad pra cą oczysz czal ni ście ków”.
XII „In no wa cyj na usłu ga” pod kat. du ża fir ma:
Ener go mon taż -Po łu dnie SA (woj. ślą skie) „Spe -
cja li stycz ne kom plek so we usłu gi mon ta żo we
czę ści ci śnie nio wych nad kry tycz nych ko tłów
ener ge tycz nych”.
XIII „In no wa cyj ny pro jekt unij ny – przed się bior -
ca” pod kat. śred nia fir ma: Hart Met sp. z o.o. (woj.
ma zo wiec kie) „Wzrost kon ku ren cyj no ści fir my
po przez wpro wa dze nie no wych usług i sys te mu
pa le ty za cji”.
XIV „Dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma” pod kat.
mi krofir ma Neo Stra in sp. z o.o. (woj. ma ło pol -
skie)
XV „Dy na micz nie Roz wi ja ją ca się Fir ma” pod kat.
ma ła fir ma: Go Advi sers SA (woj. ślą skie).
XVI „Dy na micz nie Roz wi ja ją ca się Fir ma” pod kat.
śred nia fir ma: Bo vis Lend Le ase sp. z o.o. (woj.
ma zo wiec kie).
XVII „In no wa cyj na gmi na” pod ka te go ria: gmi na
wiej ska Gmi na Wiel ka Wieś (woj. ma ło pol skie)
XVIII „In no wa cyj na gmi na” pod kat. gmi na miej -
sko -wiej ska: Urząd Mia sta i Gmi ny Gó ra Kal wa ria
(woj. ma zo wiec kie).
XIX „In no wa cyj na gmi na” pod kat. gmi na miej ska:
Mia sto No wy Sącz (woj. ma ło pol skie).
XX „In no wa cyj ny pro jekt unij ny - gmi na” pod kat.

gmi na wiej ska: Gmi na Te re spol (woj. lu bel skie)
„Bu do wa sze ro ko pa smo wej sie ci bez prze wo do -
wej z do stę pem do In ter ne tu – etap -1”.
XXI „In no wa cyj ny pro jekt unij ny - gmi na” pod kat.
gmi na wiej sko -miej ska: Gmi na Msz czo nów (woj.
ma zo wiec kie) „Bu do wa kom plek su ba se no we go
z wy ko rzy sta niem źró deł ter mal nych w Msz czo -
no wie”.
XXII „In no wa cyj ny pro jekt unij ny - gmi na” pod kat.
gmi na miej ska: Pu ła wy (woj. lu bel skie) „Pu ła wy
w sie ci - wdra ża nie roz wią zań spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go w mie ście Pu ła wy”.
XXIII „In no wa cyj na or ga ni za cja” pod kat. Fun da -
cja: Pol ska Fun da cja Przed się bior czo ści woj. za -
chod nio po mor skie.
XXIV „In no wa cyj na or ga ni za cja” pod kat. Sto wa -
rzy sze nie: FSNT -NOT Cen trum In no wa cji NOT
(woj. ma zo wiec kie).
XXV „In no wa cyj na or ga ni za cja” pod kat. in na or -
ga ni za cja: Rze szow ska Agen cja Roz wo ju Re gio -
nal ne go SA (woj. pod kar pac kie).
XXVI „In no wa cyj ny pro jekt unij ny – or ga ni za cja”
pod kat. Fun da cja: Pod la ska Fun da cja Roz wo ju
Re gio nal ne go (woj. pod la skie) „Eko -Klu by przed -
się bior czo ści – pro mo cja świa do mo ści pro eko lo -
gocz nej wśród mło dzie ży szkół po nad gim na zjal -
nych”.
XXVII. „In no wa cyj ny pro jekt unij ny – or ga ni za cja”
pod kat. sto wa rzy sze nie: Po znań ski Aka de mic ki
In ku ba tor Przed się bior czo ści (woj. wiel ko pol skie)
„In no wa cje od wi zji do prak ty ki”.
XXVIII ”In no wa cyj ny pro jekt unij ny – or ga ni za cja”
pod kat. in na or ga ni za cja: In sty tut Cięż kiej Syn te -
zy Or ga nicz nej „Bla chow nia“ (woj. opol skie)
„Plat for ma In no wa cji Tech no lo gicz nej Re gio nu
Opolsz czy zny II”. J. Lon czak

Rze szow ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go została laureatem

Roz strzy gnię to kon kurs 
Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju - 2010

Jó zef Lon czak

Zi mą, gdy na dwo rze ro bi się
mroź no, ma rzy my, aby zna -
leźć się w przy tul nym i cie -
płym miej scu. Mo że nim być
nasz dom, pod wa run kiem że
znaj dzie się w nim po rząd ny
ko mi nek.

Naj le piej o nim po my śleć
już na eta pie pla no wa -
nia bu do wy lub mo der -

ni za cji. Wów czas jest du ża
szan sa, że sta nie się czymś nie -
oce nio nym w zi mo we dni, a
przy tym do da wnę trzu wy jąt -
ko we go uro ku.

Po trzeb ny ko min
Dla cze go o ko min ku trze ba

po my śleć jesz cze przed roz po -
czę ciem bu do wy do mu czy ge -
ne ral ne go re mon tu?

- Po nie waż w pla nach na sze -
go miesz ka nia ko niecz nie trze -
ba uwzględ nić prze wód ko mi -
no wy, do któ re go bę dzie moż -
na przy łą czyć ko mi nek. Rów -
nie waż ny jest tak że moc ny
strop, na któ rym sta nie nasz
ko mi nek - od po wia da To masz
Wa si le wicz, eks pert w dzia le
za ku pów fir my Prak ti ker.

Przy oka zji war to wie dzieć,
że ku ba tu ra po miesz cze nia, w
któ rym pla nu je my zro bić pa le -
ni sko, po win na wy no sić przy -
naj mniej 30 m sze ścien nych.
Na to miast sam wkład ko min -

ko wy naj le piej umie ścić jak
naj bli żej ko mi na, aby prze wód
od pro wa dza ją cy spa li ny miał
jak naj mniej za gięć.

Su chy buk al bo brzo za
W ko min ku naj le piej pa lić

su chym (se zo no wa nym przez
mi ni mum 2 la ta) drew nem z
drzew li ścia stych. Do te go ce lu
naj le piej na da je się su ro wiec z
ga tun ków twar dych jak buk,
grab, czy przez nie któ rych pre -
fe ro wa na (choć nie co mięk sza,
ale nie wie le ustę pu ją ca im pod
wzglę dem ener ge tycz nym,
brzo za, któ rej bia łe po la na są
przy jem ne w do ty ku i ma ją mi ły
za pach.

Mo kre drew no bru dzi
Zde cy do wa nie od ra dza my

spa la nie w ko min ku drew na
nie wy su szo ne go czy wręcz mo -
kre go. Zresz tą in struk cje nie -
któ rych ko min ków za bra nia ją
spa la nia drew na po wy żej pew -
ne go po zio mu, np. 20 proc.
wil got no ści.

Uza sad nie nie te go jest do syć
pro ste. Drew no mo kre pod -
czas spa la nia dy mi, bru dzi bar -
dziej wkład i za nie czysz cza
prze wód ko mi no wy. Na do da -
tek ma bli sko o po ło wę mniej -
szą war tość ener ge tycz ną w
sto sun ku do drew na wy su szo -
ne go.

Na to miast drew no z drzew
igla stych, jak po pu lar na u nas

so sna, za wie ra ży wi cę, przez co
w wy ni ku spa la nia po zo sta wia
zde cy do wa nie wię cej uciąż li wej
sa dzy, a do te go drew no z
drzew igla stych jest mniej wy -
daj ne ener ge tycz nie od twar de -
go drew na z drzew li ścia stych.

Ko min ki z wkła dem
Naj po pu lar niej sze są obec -

nie ko min ki za mknię te z wkła -
da mi grzew czy mi.

- To dla te go, że są zde cy do -
wa nie bar dziej eko no micz ne.
Dla przy kła du, są w sta nie za -
trzy mać do 75-80 pro cent
ener gii ciepl nej. Je śli uży je my
do pa le nia drew na ja ko opa łu,
do dat ko wo ma my pew ność, że
nie za nie czysz cza my śro do wi -
ska. Dzię ki za mknię ciu po wie -
trze do pły wa ją ce do pa le ni ska
jest re gu lo wa ne, tym spo so -
bem kon tro lu je my in ten syw -
ność spa la nia opa łu – wy ja śnia
Wa si le wicz.

Mo że pie cyk
Ina czej dzia ła ko mi nek z

otwar tym pa le ni skiem. Jest
wpraw dzie bar dziej sty lo wy,
ale zde cy do wa nie mniej eko -
no micz ny w po rów na niu z
wkła dem za mknię tym. Sza cu je
się, że w po miesz cze niu po zo -
sta je tyl ko 10 proc. ener gii ze
spa la ne go drew na.

Eks per ci ra dzą też , aby przy
wy bo rze ta kie go roz wią za nia
pa mię tać o za bez pie cze niu

pod ło gi przed wy pa da ją cy mi z
pa le ni ska iskra mi. No chy ba że
po sadz ka wo kół ko min ka jest
wy ło żo na już ka mien ny mi
płytka mi.

In nym ro dza jem źró dła cie -
pła mo że być piec wol no sto ją -
cy, któ rych co raz wię cej po ja -
wia się w han dlu. Nie któ re z
nich peł nią po dwój ną ro lę pie -

ca grzej ne go i mi nitrzo nu ku -
chen ne go, na któ rym mo że my
pod grzać po si łek czy za go to -
wać wo dę na ka wę lub her ba tę.

Czuj ni ki bez pie czeń stwa
Przy oka zji uży wa nia ko min -

ka war to po my śleć o na wie wie
po wie trza z ze wnątrz. Nie mniej
waż ne są wy kry wa cze dy mu

oraz cza du. Pierw szy z nich po -
sia da sy gna li za cję dźwię ko wą,
dru gi zaś wy po sa żo no w po wia -
do mie nie dźwię ko we i optycz -
ne. Dla bez pie czeń stwa ca łej
ro dzi ny war to za in we sto wać
tak że i w te ak ce so ria.

j.lon czak@no wi ny 24.pl
17 867-22-57

Cie pły i bez piecz ny dom z pa le ni skiem

Ja ki ko mi nek wy brać

Oprócz do bre go wkła du ko min ko we go i ze sta wu do je go czysz cze nia war to tak że ku pić wy kry -
wacz dy mu.

PRAK TI KER.

Trwa gło so wa nie na naj -
lep szych za rząd ców i fir -
my bu dow la ne w re gio nie.

Wkon kur sie or ga ni zo wa -
nym przez Pod kar pac kie

Sto wa rzy sze nie Za rząd ców Nie -

ru cho mo ści w Rze szo wie
Czy tel ni cy No win i człon ko -

wie PSZN wska za li wy róż nia -
ją cych się 4 za rząd ców i 8 firm
bu dow la nych. Na nich gło su je -
my SMS -ami do 31 bm. Li de rzy
otrzy ma ją Bry lan to we Klu cze. L

Kon kurs o Bry lan to wy Klucz

NO MI NO WA NI
Bry lan to wy Klucz - fir ma za rzą dza ją ca
Rze szow ska Spółdz. Miesz ka nio wa
SMS pod nr 72466 o tre ści kluczn.1
Ja siel ska Spółdz. Miesz ka nio wa SMS
pod nr 72466 o tre ści kluczn.2
Mie lec ka Spółdz. Miesz ka nio wa (3)
SMS pod nr 72466 o tre ści kluczn.3
Spółdz. Miesz ka nio wa Pro jek tant
Rze szów SMS pod nr 72466 o tre ści
kluczn.4
Bry lan to wy Klucz - fir ma bu dow la na
BAU DZIE DZIC Rud na Ma ła SMS pod
nr 72466 o tre ści kluczb.4

TA NI DOM Ni sko SMS pod nr 72466
o tre ści kluczb.8
CJ BLOK Rud na Ma ła SMS pod nr
72466 o tre ści kluczb.1
HART BEX Trze bow ni sko SMS pod nr
72466 o tre ści kluczb.2
BE STA Rze szów SMS pod nr 72466 o
tre ści kluczb.3
BDS IN STAL Rze szów SMS pod nr
72466 o tre ści kluczb.5
BEST CON STRUC TION Rze szów SMS
pod nr 72466 o tre ści kluczb.7
AD MA Sta szów SMS pod nr 72466 o
tre ści kluczb.6

CZYTAJ ZA TYDZIEŃ

Jak skutecznie
oszczędzać wodę


