Przegląd mediów
Lp.

Data

71

22.05.2017

Medium

Tytuł artykułu

Link

Wiedzadlapolityki.wor
dpress.com

Polityka oparta na wiedzy

https://wiedzadlapolityki.wordpress.com/
http://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto2/podstawowe-fakty-o-polskim-smogu/

70

15.05.2017

Zielonewiadomosci.pl

Podstawowe fakty o polskim smogu

69

26.04.2017

Builder

Jak pokonać smog?

68

21.04.2017

Fajnydom.com.pl

3 najwygodniejsze systemy ogrzewania
domu

http://fajnydom.com.pl/3-najwygodniejszesystemy-ogrzewania-domu/

Bosbank.pl

Zły standard energetyczny domów
jednorodzinnych – Raport Instytutu
Ekonomii Środowiska (IEŚ)

https://www.bosbank.pl/ekopolska/standardenergetyczny-domow

smog.pdf

67

03. 2017

66

17.03.2017

Hobbydom.pl

Termoizolacja: remedium na smog

http://hobbydom.pl/termoizolacja-remediumsmog/

65

16.03.2017

Instalreporter.pl

Przełom w modernizacji budynków
jednorodzinnych

http://instalreporter.pl/aktualnosci/przelom-wmodernizacji-budynkow-jednorodzinnych/

Portalsamorządowy.pl

Termomodernizacje domów
jednorodzinnych. Bez ogólnopolskiego
programu ani rusz.

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochronasrodowiska/termomodernizacje-domowjednorodzinnych-bez-ogolnopolskiegoprogramu-ani-rusz,90178_0.html

Termoizolacja: remedium na smog

http://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/p
l-h30/aktualnosci/1098/termoizolacjaremedium-na-smog.html

64

63

9.03.2017

08.03.2017

Wielkiebudowanie.pl

62

6.03.2017

Rzeczpospolita

Smog w Polsce. Bez Rysia lub jego
następcy zostanie

http://www.rp.pl/opinie-z-rynku/303069988smog-w-polsce-bez-rysia-lub-jego-nastepcyzostanie.html#ap-1
http://e-dobrydom.com/poprawaefektywnosci-energetycznej-glowna-przyczynaremontu-domow-w-opinii-polakow-orazszansa-na-czystsze-powietrze/

61

27.02.2017

E-dobrydom.com

Poprawa efektywności energetycznej –
główną przyczyną remontu domów w
opinii. Polaków oraz szansą na czystsze
powietrze

60

17.02.2017

Superbiz.se.pl

SMOG: 16 miast wyczerpało roczny limit
w półtora miesiąca

http://superbiz.se.pl/opinie-biz/smog-16miast-wyczerpalo-roczny-limit-w-ciagu-poltoramiesiaca_952658.html

59

17.02.2017

Reo.pl

Roczny limit zanieczyszczeń powietrza
wyczerpał się w połowie lutego

http://www.reo.pl/wiadomosci/roczny-limitzanieczyszczen-powietrza-wyczerpal-sie-wpolowie-lutego-fhl223

58

17.02.2017

Tvnmeteo.pl

Roczny limit smogu już przekroczony

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacjepogoda/krakow,3440/roczny-limit-smogu-juzprzekroczony,224233,1,0.html

57

17.02.2017

Biznes.interia.pl

Gazeta Polska: gminy chcą polskiego ebusa

http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/
gazeta-polska-gminy-chca-polskiego-ebusa,2478435,2156

56

16.02.2017

Zielonasiec.pl

SMOG – roczny limit wyczerpał się w
połowie lutego

http://zielonasiec.pl/2017/02/16/smog-rocznylimit-wyczerpal-sie-w-polowie-lutego/#more14014

Motoday.pl

Smog w Polsce. Samochody szkodzą
mniej niż palenie śmieciami

https://motoday.pl/2017/02/16/smog-wpolsce-samochody-szkodza-mniej-niz-paleniesmieciami/

Tvp.info.pl

Polskie miasta już w połowie lutego
przekroczyły roczny limit smogu

https://www.tvp.info/29103602/polskiemiasta-juz-w-polowie-lutego-przekroczylyroczny-limit-smogu

55

54

16.02.2017

16.02.2017

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,2138313
8,polskie-miasta-juz-w-polowie-lutegoprzekroczyly-roczny-limit.html

53

16.02.2017

Wyborcza.biz

Polskie miasta już w połowie lutego
przekroczyły roczny limit smogu

52

16.02.2017

Małydziennik.pl

ALARM przekroczyliśmy limit smogu!

http://malydziennik.pl/alarm-przekroczylismylimit-smogu,2635.html

Polsatnews.pl

"Smogu już nie będzie". Wyczerpaliśmy
jego roczny limit

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/201702-16/smogu-juz-nie-bedzie-wyczerpalismyjego-roczny-limit/

Rzeczpospolita Polska

Smog: Polskie miasta już w połowie
lutego przekroczyły roczny limit

http://www.rp.pl/smog/170219280-smogpolskie-miasta-juz-w-polowie-lutegoprzekroczyly-roczny-limit.html\
https://wroclaw.tvp.pl/29115604/polskiemiasta-juz-w-polowie-lutego-przekroczylyroczny-limit-smogu
https://www.pb.pl/budynki-walcza-zesmogiem-853988

51

50

16.02.2017

16.02.2017

49

16.02.2017

Wroclaw.tvp.pl

Polskie miasta już w połowie lutego
przekroczyły roczny limit smogu

48

06.02.2017

Puls Biznesu

Budynki walczą ze smogiem

Velux
Biuro prasowe

Poprawa efektywności energetycznej –
główną przyczyną remontu domów w
opinii Polaków oraz szansą na czystsze
powietrze

Przestrzen-miejska.pl

Jak rozwiązać problem smogu w Polsce?

http://prasa.velux.pl/budynki-a-jakoscpowietrza/

47

1.02.2017

46

02.2017

45

22.01.2017

Superbiz.pl

Za czyste powietrze będziemy musieli
zapłacić

44

20.01.2017

Oko.press

Polak truje, bo go nie stać

https://oko.press/polak-truje-go-stac/

19.01.2017

Kobieta.onet.pl
Onet dom

Dlaczego mamy najgorsze powietrze w
Europie i jedno z najbrudniejszych na
świecie?

http://kobieta.onet.pl/dom/dlaczego-mamynajgorsze-powietrze-w-europie-i-jedno-znajbrudniejszych-na-swiecie/egmyvf6

43

https://www.przestrzen-miejska.pl/artykul/jakrozwiazac-problem-smogu-polsce
http://superbiz.se.pl/opinie-biz/za-czystepowietrze-bedziemy-musielizaplacic_938626.html

42

18.01.2017

Chrońmyklimat.pl

Dlaczego w Polsce mamy smog i co
trzeba zrobić żeby go wnpnie było?

http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/energety
ka/dlaczego-w-polsce-mamy-smog-i-co-trzebazrobic-zeby-go-nie-bylo
http://www.wnp.pl/polska_efektywna_energet
ycznie/wymiana-piecow-nie-zlikwiduje-smogupotrzebna-jest-teztermomodernizacja,289886_1_0_0.html

41

16.01.2017

Wnp.pl

Wymiana pieców nie zlikwiduje smogu.
Potrzebna jest też termomodernizacja.

40

16.01.2017

Biznesalert.pl

IEŚ: Śmieci i tani węgiel odpowiadają za
smog w Polsce

http://biznesalert.pl/ies-smieci-tani-wegielodpowiadaja-smog-polsce/

Wyborcza.biz

Energia ucieka, Polak płaci. Jak minister
chce ograniczyć smog?

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,2124729
9,energia-ucieka-polak-placi-jak-minister-chceograniczyc-smog.html?disableredirects=true
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci
/artykul/smog-nowe-normy-dla-kotlow-iwegla-jan,143,0,2235023.html

39

16.01.2017

38

13.01.2017

Money.pl

Nowe normy dla kotłów i węgla już w
tym roku. Rząd wyda wyrok na kopciuchy

37

12.01.2017

Czh.pl

Niebezpieczne oddychanie

http://czh.pl/tytul-bloga-nr-1-kopia/

36

11.01.2017

Money.pl
Wirtualna polska

Przeróbka pieca za cztery flaszki. Jak
kopciuchy zyskują nowe życie

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci
/artykul/piece-przerobkismog,130,0,2233730.html

35

01.2017

Gazeta.pl
Weekend

Nie ma pieniędzy na walkę ze smogiem?
Bzdura! ''Skoro stać nas na 500+, stać nas
też na czyste powietrze''

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,
21309476,nie-ma-pieniedzy-na-walke-zesmogiem-bzdura-skoro-stac-nas.html

34

5.12.2016

Porozmawiajmy serio o zanieczyszczeniu
powietrza w Polsce

https://wiedzadlapolityki.wordpress.com/2016
/12/05/porozmawiajmy-serio-ozanieczyszczeniu-powietrza-w-polsce/

33

30.11.2016

Eksperci: Palenie drewnem jest
najbardziej ekologiczne

http://biznesalert.pl/palenie-drewnemnajbardziej-ekologiczne/

Wiedzadlapolityki.pl
Biznesalert.pl

32

31

30

29

28

27

30.11.2016

16.11.2016

14.11.2016

19.07.2016

23.06.2016

23.06.2016

Tvnmeteo.tvn24.pl

Jak i czym palić w piecu, żeby się nie
zatruć?

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacjepogoda/polska,28/jak-i-czym-palic-w-piecuzeby-sie-nie-zatruc,218574,1,0.html

Infostrow.pl

Rząd powie, czym wolno palić w piecu, a
nad komin wyśle drona

http://infostrow.pl/wiadomosci/rzad-powieczym-wolno-palic-w-piecu-a-nad-komin-wysledrona/cid,75749,a

Money.pl

Walka ze smogiem. Rząd powie, czym
wolno palić w piecu, a nad komin wyśle
drona

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci
/artykul/smog-palenie-wpiecu,125,0,2189181.html

Responsibility.pl

Niska emisja – odnawialne źródła energii
i transport niskoemisyjny, w czym tkwi
sedno problemu?

http://responsibility.pl/blog/niska-emisjaodnawialne-%c5%bar%c3%b3d%c5%82aenergii-i-transport-niskoemisyjny-w-czym-tkwisedno-problemu

Gramwzielone.pl

IEŚ: Program modernizacji domów Dom+
szansą dla Polski

http://gramwzielone.pl/domenergooszczedny/22182/ies-programmodernizacji-domow-dom-szansa-dla-polski

Teraz-srodowisko.pl

Palący problem z dużym potencjałem
ekonomicznym

https://www.terazsrodowisko.pl/aktualnosci/palacy-problem-zduzym-potencjalem-ekonomicznym-2321.html

W bloku czy domy jednorodzinnym –
gdzie mieszka więcej Polaków?

http://instalreporter.pl/ogolna/w-bloku-czydomy-jednorodzinnym-gdzie-mieszka-wiecejpolakow/

26

20.05.2016

Instalreporter.pl

25

25.04.2016

Cieplowdomu.pl

Ciepło w domu. Jak ogrzewane są domy
w Polsce i Europie?

http://cieplowdomu.pl/cieplo-w-domuogrzewane-sa-domy-polsce-europie/

24

23.03.2016

Izolacje.pl

Konferencja ETICS - relacja

iziolacje.pl
nieodpłatnie w formacie pdf - izolacje.com.pl

Wyborcza.pl

Koniec dotacji na wymianę pieców i
ocieplanie domów. Rząd stawia na
węgiel, nie na czyste powietrze

http://wyborcza.pl/1,75398,19784248,koniecdotacji-na-wymiane-piecow-i-ocieplaniedomow-rzad-stawia.html

23

18.03.2016

22

25.02.2016

Ioze.pl

Lokalne partnerstwa niskoemisyjne

http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/lokalne-partnerstwaniskoemisyjne
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/93154
18,40-procent-dotacji-i-korzystne-pozyczki-naocieplenie-domu,id,t.html

21

22.01.2016

Dziennikpolski24.pl

40 procent dotacji i korzystne pożyczki na
ocieplenie domu

20

20.12.2015

Instalreporter.pl

Aktywny program termomodernizacji dla
Polski

http://instalreporter.pl/ogolna/aktywnyprogram-termomodernizacji-dla-polski/

Termomodernizacja na ratunek niskiej
emisji

http://www.ekosamorzadowiec.pl/pl/od_eko_samorzadu_do_
eko_spoleczenstwa/artykuly_ekspercke/2197.
html

19

15.06.2015

EkoSamorządowiec.pl

18

25.05.2015

Teraz-srodowisko.pl

Bez termomodernizacji nie wygramy z
niską emisją

https://www.terazsrodowisko.pl/aktualnosci/beztermomodernizacji-nie-wygramy-z-niskaemisja-908.html

17

04.05.2015

Wyborcza.pl
Zielona góra

Kilka inwestycji i dom jest dużo tańszy w
utrzymaniu. Przykład z Zielonej Góry

http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,3
5161,17829169,kilka_inwestycji_i_dom_jest_d
uzo_tanszy_w_utrzymaniu_.html#boxbizlink

16

8.04.2015

Dolnośląski alarm
smogowy.pl

Czy polskie kominy muszą truć?

http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?
dzial=2&kat=14&art=11

15

7.04.2015

Wyborcza.pl

Blue coal, czyli ekologiczny węgiel po
polsku

http://wyborcza.pl/1,155287,17712428,blue_c
oal__czyli_ekologiczny_wegiel_po_polsku.html

14

31.03.2015

Czy polskie kominy muszą truć?

http://wyborcza.biz/biznes/1,156204,1768318
1,czy_polskie_kominy_musza_truc_.html

Minister Grabowski powalczy ze
smogiem. Chce ograniczenia ruchu aut

http://wyborcza.pl/1,155287,17545011,minist
er_grabowski_powalczy_ze_smogiem__chce_o
graniczenia.html

13

10.03.2015

Wyborcza.biz

Wyborcza.pl

12

04.03.2015

Brewa.pl

Tradycyjne źródła ciepła - porównanie
kosztów.

https://www.brewa.pl/strefawiedzy/porownanie-kosztow-ogrzewania.html

11

26.02.2015

Oszczednybudynek.pl

Zastosowanie węgla w ogrzewaniu
budynków

http://xn--oszczdnybudynek-d9b.pl/zastosowaniewegla-w-ogrzewaniu-budynkow/

10

23.02.2015

Wyborcza.pl

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo:
Ogrzewanie, czyli pieniądze i ekologia

http://wyborcza.pl/1,155287,17469025,ile_to_
kosztuje_i_dlaczego_tak_drogo__ogrzewanie_.
html

Havalex.pl

Czym Polacy ogrzewają domy i
podgrzewają ciepłą wodę

http://www.hewalex.pl/porady-iwiedza/raporty-i-analizy-rynkowe/czympolacy-ogrzewaja-domy-i-podgrzewaja-cieplawode.html

Kominki.org
Kominki Pro 22

Słowo o ogrzewaniu
W Polsce

http://www.kominki.org/strefadla-profesjonalistow/kominkipro/art,5280,kominki-pro-nr22.html

Forum budownictwa
śląskiego – wydanie
specjalne

Konieczność termomodernizacji
budynków jednorodzinnych w Polsce

http://efektywnapolska.pl/wpcontent/uploads/2015/08/artyku%c5%82-mzstr-45-forum-budownictwa-01_2015.pdf

Instalreporter.pl

Raport 2013: czym ogrzewamy i jak
ocieplamy

http://instalreporter.pl/ogolna/raport-2013czym-ogrzewamy-i-jak-ocieplamy/

Sztuka-architektury.pl

Budynki mieszkalne w Polsce obciążają
środowisko naturalne

http://www.sztukaarchitektury.pl/article/7476/budynkimieszkalne-w-polsce-obciazaja-srodowiskonaturalne

Dziennikpolski24.pl

Smog dusi Małopolskę. Najgorzej jest w
Krakowie.

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/32044
08,smog-dusi-malopolske-najgorzej-jest-wkrakowie,id,t.html?cookie=1

9

12.01.2015

8

1.2015

7

2015

6

19.12.2014

5

4

29.08.2014

11.12.2012

3

Nie podano

Pasywny-budynek.pl

W jakim stanie są polskie domy?

https://www.pasywnybudynek.pl/technologie/w-jakim-stanie-sapolskie-domy

2

Nie podano

Ograniczemisje.pl

Problem

http://ograniczemisje.pl/serviceview/problem/

Zaimo.pl

Powietrze w Polsce. Czym oddychamy?
Jaki mamy na to wpływ?

https://www.zaimo.pl/content/powietrze-wpolsce-czym-oddychamy-jaki-mamy-na-towplyw/

1

Nie podano

