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Informujemy, iż zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 218,
poz. 1391), dotychczas stosowane karty opłaty za przejazd („winiety”) tracą
ważność z dniem 30 czerwca 2011 r.

Jednocześnie, ze względu na brak objęcia autostrady A1 na odcinku
pomiędzy Rusocinem a Nowymi Marzami wykazem dróg krajowych lub ich
odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną ustalonym Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 433)
użytkownicy autostrady A1 będą mogli po tym dniu regulować należność za
przejazd wyłącznie za pomocą gotówki lub karty kredytowej.

Dotychczasowa klasyfikacja pojazdów, a co za tym idzie wysokość stawek
opłat drogowych na A1, nie ulega zmianie.

Zmiana formy płatności

Po raz czwarty rusza konkurs
KrajowiLiderzyInnowacjiiRoz-
woju, organizowany od 2008
roku przez Fundację Innowacji
i Rozwoju. Ideą konkursu jest
identyfikowanieorazpromowa-
nie działań i inicjatyw o charak-
terze innowacyjnym i rozwojo-
wym.Wtrakcieostatnichtrzech
edycji chęć udziału w przed-
sięwzięciu zgłosiło blisko 2000
kandydatów.

ProjektKrajowiLiderzyInno-
wacji iRozwojurealizowanyjest
w ramach działań statutowych
Fundacji, której celem jest od-
krywanie tych projektów i pod-
miotów,którymmimoniesprzy-
jających okoliczności udaje się
odnieśćsukceswkreowaniuno-
watorskichrozwiązań.Konkurs
jest szansą na przełamanie po-
wszechniepanującegonegatyw-
nego poglądu na polską gospo-

darkę w dziedzinie nakładu
i wspierania innowacji. W opar-
ciu o doświadczenia z ostatnich
trzechlatorganizatorzyzapew-
niają, iż w wielu obszarach go-
spodarki sytuacja jest dużo lep-
sza niż ta prezentowana przez
sondaże,wktórychwdziedzinie
wprowadzaniainnowacjiPolska
zajmuje odległe miejsca.

Krzysztof Duchnowski, pre-
zes Fundacji Innowacji i Roz-
woju, podkreśla, że ich projekt
odróżniasiępodwielomawzglę-

dami od innych tego typu.
– Przede wszystkim jest to kon-
kurs o charakterze oddolnym,
tzn. w dużej mierze opiera się
na penetrowaniu i zbieraniu in-
formacji w mniejszych ośrod-
kachżyciagospodarczegoispo-
łecznego – mówił Duchnowski
podczas konferencji prasowej.
Projekt składa się bowiem
z dwóch etapów, regionalnego
oraz ogólnopolskiego, co stwa-
rza organizatorom możliwość
dotarcia ze swym przesłaniem
do placówek najniższego
szczebla.

Udział w projekcie mogą
wziąć przedsiębiorstwa każdej
wielkości,gminyorazorganiza-
cje pozarządowe. Tytuły przy-
znawanesąwkilkukategoriach,
wtymwnowej:WizjonerIT,do-
tyczącej oceny obecnego oraz
przyszłego potencjału rozwoju
infrastrukturyITwuczestniczą-
cych w konkursie podmiotach.

KatarzynaŻyszkiewicz

Liderzyinnowacjiporazczwarty
a Kategorie: Innowacyjna
firma, Innowacyjny produkt,
Innowacyjna usługa, Innowa-
cyjna gmina, Innowacyjna
organizacja, Innowacyjny pro-
jekt unijny, Wizjoner IT, Dyna-
micznie rozwijająca się firma.
a Patroni: Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Polska
Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Urząd Patentowy
RP, Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie,
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, marszałkowie
województw. Partnerzy:
Pekao SA, IBM Polska, Asse-
co Business Solutions SA,
BIG InfoMonitor SA.
a Zgłoszenia przyjmowane
są do 30 września br. Ankieta
oraz regulamin znajdują się na
www.liderzyinnowacji.pl

Partnerzy

Projekt Patroni

Wręczenie nagród
ubiegłorocznym laureatom
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Resortwyłoniłczteryfirmy,
któremogąkupićLotos

Potencjalni inwestorzy,zktórych
jeden w przyszłym roku mógłby
się stać większościowym udzia-
łowcem Grupy Lotos, nadal po-
zostają nieznani. Resort skarbu
poinformowałjedynie,żewybrał
czteryfirmy,któreodpowiedziały
na zaproszenie do negocjacji
wsprawiesprzedaży53proc.ak-
cji gdańskiego koncernu. Jeden
podmiotdodalszychrozmówzo-
stałdopuszczonywarunkowo.

- Dla zachowania maksymal-
nej konkurencyjności procesu
orazmającnawzględziedotych-
czasową praktykę MSP w odnie-
sieniu do spółek giełdowych,
nazwywyłonionychpodmiotów
niebędąpodawanedopublicznej
wiadomości - poinformowało
ministerstwowkomunikacie.

Termin złożenia ofert wiążą-
cych został wyznaczony na 16 li-
stopada,czyli-jakmożnabyłosię
spodziewać-powyborachparla-
mentarnych.PrywatyzacjaGrupy

Lotoswzbudzawielekontrower-
sji. Opozycja uważa ją za działa-
nienaszkodępaństwa.

Samkoncernplanujetymcza-
semkolejneinwestycje.Podpisał
z Przedsiębiorstwem Eksploata-
cjiRurociągówNaftowych„Przy-
jaźń”SA listintencyjnydotyczący
wspólnej budowy podziemnych
zbiornikówropynaftowejipaliw
płynnych.Wedługplanówzbior-
niki powstaną na Pomorzu. Bu-
dowazbiornikównaropęipaliwa

płynne, takie jak olej napędowy
czylekkiolejopałowy,mazostać
zrealizowana w dwóch etapach
do 2020 r. Wtedy też powstaną
magazynyołącznejpojemności7
mln metrów sześciennych.

Wprzyszłości,wmiaręrosnących
potrzeb rynku, ich pojemność
może wzrosnąć nawet do 15-20
mlnmetrówsześciennych.

-Cieszymysię,żerealizacjętak
istotnego zadania podejmiemy
z PERN Przyjaźń. Spółka ta bez
wątpienia posiada największe
w kraju doświadczenie w maga-
zynowaniuiprzesyłaniururocią-
gami ropy naftowej oraz paliw
płynnych - powiedział Paweł
Olechnowicz, prezes Grupy Lo-
tos SA. - Liczymy również na to,
że do projektu włączą się inne
krajowefirmy.

Koszt budowy magazynów
oraz niezbędnej infrastruktury
logistycznejzostaniewczęścipo-
kryty z funduszy Unii Europej-
skiej.Lotosniebędziezaangażo-
wany w finansowanie tego pro-
jektu.

- Tak przygotowujemy struk-
turę finansowania, aby to firmy
zewnętrznezainwestowaływre-
alizacjęcałegoprzedsięwzięcia–
dodałprezesOlechnowicz.

JacekKlein

tyle metrów sześciennych
paliw mają pomieścić
magazyny w 2020 r.

7 mln

Pomorskiefirmyzostałyodzna-
czone Diamentami do Złotych
Statuetek Lidera Polskiego Bi-
znesu-którezdobyływcześniej.

Po raz trzeci Diamenty przy-
znano: spółce Jantar ze Słupska
oraz prezesowi jej zarządu - Ed-
mundowi Zmudzie-Trzebiato-
wskiemu, a także Przedsiębior-
stwu Budowlanemu Górski
zKartuzorazprezesowijegoza-
rządu - Bogdanowi Górskiemu.
Czwarty raz Diament zdobyła
spółkaArgozGdańskaorazpre-

zes jej zarządu - Grzegorz Maria
Słupski.

Statuetki oraz Diamenty
do nich przyznawane są przez
Business Centre Club (BCC).
Uhonorowanie tegorocznych
„Diamentowych”laureatówod-
było się podczas uroczystej Gali
BCC na Zamku Królewskim
w Warszawie, akurat w 20-lecie
utworzenia BCC.

Konkurs składa się z dwóch
etapów. W pierwszym - wrę-
czanesą ZłoteStatuetki.Wdru-
gim - ci, co utrzymają pozycję
na rynku - dostają Diamenty.

Diamenty dla
pomorskich firm
KazimierzNetka

Spłacający kredyty we frankach
szwajcarskichzniepokojempa-
trzą na notowania tej waluty,
której kurs poszedł wczoraj
mocno w górę.

- Osłabienie złotego w relacji
do szwajcarskiego franka,
atakżedoinnychgłównychwa-
lut,toreakcjazarównonaobser-
wowanywzrostobawosytuację
Grecji i innychkrajówperyferyj-
nychstrefy euro,jakrównieżza-
niepokojenie sygnalizowanym
przez dane spowolnieniem

wzrostugospodarczegowUSA-
ocenia Marcin R. Kiepas z X-
Trade Brokers DM SA. - Oba te
czynniki odgrywają pierwszo-
planową rolę. Doskonale to po-
kazałwczorajszybraktrwałejre-
akcji na dane o inflacji w Polsce.

Wczorajwtrójmiejskichkan-
torach za szwajcarską walutę
trzebabyłozapłacićponad3,3zł.
Analitycy przestrzegają jednak
przed zbyt pochopnym prze-
walutowywaniemkredytów.Po-
mimowzrostukursu,spłatakre-
dytów we frankach nadal kosz-
tuje mniej niż złotowych.

Notowaniafranka
ponowniewgórę
JacekKlein


