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KONFERENCJA IZOLACJE 
W dniach 27 - 28 lutego w Hotelu Westin w Warszawie odbyła si> coroczna konferencja Izolacje, poPwi>co-
na roli izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze.
Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji i jej program dost>pne są pod adresem: http://konferenc-
jaizolacje.pl/.
Na konferencji pojawiło si> wiele osobistoPci, zarówno z bran^y wykonawczej, produkcyjnej jak i projek-
towej, a tak^e przedstawiciele Ministerstw.
Fakt, ^e izolacje są bardzo wa^nym zagadnieniem w naszej bran^y nie podlega dyskusji. Rozmawiać nale^y 
o tym jakie rozwiązania są właPciwe dla danego przypadku. Rodzą si> równie^ pytania jaka jest rola 
warunków technicznych i innych regulacji prawnych w kształtowaniu budownictwa energooszcz>dnego, 
dobrej izolacji akustycznej oraz dobrej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
 Na Konferencji zaprezentowano prognoz> zmian legislacyjnych dotyczących izolacji termicznej 
budynków, w tym zmiany które pojawią si> w warunkach technicznych prawdopodobnie ju^ w tym roku. 
Niesmak budzi fakt przedstawiony przez Jerzego ]urawskiego z DolnoPląskiej Agencji Energii i Orodowiska, 
który wykazał, ^e cz>Pć z nowo wprowadzanych wartoPci granicznych b>dzie nie do osiągni>cia! Poruszone 
zostały problemy konsultacji nowych przepisów ze specjalistami i reprezentantami grup zawodowych, 
których te zmiany dotyczą.
Udział w konferencji wymusił refleksj> nad tym czy rygorystycznoPć przepisów w tym zakresie jest potrzeb-
na? Przyjrzymy si> np. izolacjom przeciwwodnym i przeciwwilgociowym to - warunki techniczne traktują je 
bardzo ogólnie i dają du^ą dowolnoPć. W rzeczywistoPci rynek tych^e izolacji posiada bardzo bogata ofert>, 
a projektanci zwracają na ten aspekt du^ą uwag>, poniewa^ ¥le zaprojektowana izolacja mo^e mieć katast-
rofalne konsekwencje.
Zrozumiałe jest, ^e dą^ymy do tego aby zmalało zu^ycie paliw energetycznych. Trudno znale¥ć inwestora 
który mówi, ^e nie obchodzi jakie b>dą koszty ogrzania budynku. Ka^demu zale^y na dobrej termoizolacji 
i oszcz>dnoPci na ogrzewaniu. Niejednokrotnie ten element projektu jest jednym z najwa^niejszych dla 
Inwestorów. Dlaczego zatem nie dać Inwestorom mo^liwoPć podj>cia własnej, Pwiadomej decyzji, nagradzając 
ewentualnie oszcz>dne energetycznie ulgą w podatkach. OczywiPcie ktoP mo^e powiedzieć, a co w przypadku 
deweloperów? Im zale^y ^eby jak najtaniej wybudować budynek a potem go sprzedać. JePli Pwiadectwa 
energetyczne nie byłyby fikcją - czy jakiP deweloper zaryzykowałby wybudowanie budynku o niskiej klasie 
energooszcz>dnoPci? Czy tak jak Pwiadectwa energetyczne nie mo^na by wprowadzić Pwiadectw 
akustycznych, które dawałby pogląd kupującemu o jakoPci akustycznej?
Wydaje si>, ^e uproszczenie przepisów a podkrePlenie wartoPci płynących z danych rozwiązaF jest lepszą 
metodą ni^ wyPrubowanie ich, a pó¥niej prostowaniu, bo nie zostały przewidziane wszystkie konsekwencje 
wprowadzanych zaostrzeF.
 Zainteresowanych szczegółami omawianymi na konferencji zapraszam do biura, gdzie znajduje si> 
kompendium materiałów konferencyjnych.
       Anna KuliFska

 FANPAGE SARP NA FACEBOOKU 
Informujemy, i^ od 20 stycznia SARP Olsztyn posiada swój fanpage na facebooku.
https://www.facebook.com/SarpOlsztyn
Na facebooku prowadzimy te^ zamkni>tą grup> dyskusyjną, wyłącznie dla członków SARP, do której nale^y 
zadeklarować ch>ć przyłączenia si> klikając w link : https://www.facebook.com/groups/469794959749112/ 
(dla zainteresowanych link mo^emy przesłać emailem).
FACEBOOK ( wg. Wikipedii) to serwis społecznoPciowy, w ramach którego zarejestrowani u^ytkownicy mogą 
tworzyć sieci i grupy, dzielić si> wiadomoPciami i zdj>ciami oraz korzystać z aplikacji b>dących własnoPcią 
Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park. W pa¥dzierniku 2012 liczba u^ytkowników na całym Pwiecie 
wynosiła ponad 1 miliard, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 mld zdj>ć oraz 10 mln filmów, których 
obecnie jest 265 miliardów.
Polska wersja j>zykowa serwisu działa od 2008 roku.
Facebook posiada wiele typowych funkcji obecnych w innych serwisach społecznoPciowych, takich jak: 
albumy ze zdj>ciami, blog, notes, ksią^ka adresowa, lista znajomych, grupy u^ytkowników, blokowanie 
u^ytkowników, poczta wewn>trzna, komunikator.
Zakładając konto na facebooku zaznaczamy, które dane osobowe mają być ukryte dla innych u^ytkowników, 
a które dost>pne wyłącznie dla osób oznaczonych jako "znajomi" - to tzw. polityka prywatnoPci. Wi>cej 
szczegółów mo^na znale¥ć w regulaminie serwisu.
Fanpage pozwala na dotarcie w krótkim czasie do znacznej grupy osób, które go subskrybowały (czyli 
inaczej "polubiły" na swoim profilu). Obecnie grupa fanów naszego profilu przekroczyła ju^ 100, a 
popularne posty są oglądane nawet przez ponad 600 osób. Liczby te wcią^ rosną.
Na fanpagu zamieszczane są informacje dotyczące naszej działalnoPci, spraw dotyczących przestrzeni i 
architektury w naszym regionie, promowane są ró^nego rodzaju wydarzenia kulturalne i konkursy, a tak^e 
publikowane są ró^norodne nowinki i ciekawostki z naszej bran^y.
Facebook nie jest anonimowy, dlatego komentarze pod zamieszczanymi postami mają autorów. Ka^da osoba 
mająca konto na facebooku po subskrypcji na swojej tablicy jest na bie^ąco informowana o wszystkich 
zamieszczanych postach, a poprzez wspomnianą na początku grup> dyskusyjną o wszystkich wydarzeniach 
wewn>trznych SARP. Tym sposobem ka^dy mo^e brać aktywny udział w ^yciu stowarzyszenia, b>dąc na 
bie^ąco oraz mając mo^liwoPć komentarzy. Fanpage facebookowy mo^na tak^e biernie Pledzić nie mając 
konta na facebooku, przypomina to przeglądanie zwykłej strony internetowej.

f




