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Po raz czwarty rusza konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”, organizowany
od2008rokuprzezFundacjęIn-
nowacji i Rozwoju. Ideą kon-
kursu jest identyfikowanie oraz
promowanie działań i inicjatyw
o charakterze innowacyjnym
i rozwojowym. W trakcie ostat-
nich trzech edycji chęć udziału
w przedsięwzięciu zgłosiło bli-
sko 2000 kandydatów.

Projekt „Krajowi Liderzy In-
nowacji i Rozwoju” realizowany
jest w ramach działań statuto-
wychFundacji,którejcelemjest
odkrywanie tych projektów
ipodmiotów,którymmimonie-
sprzyjającychokolicznościudaje
się odnieść sukces w kreowaniu
nowatorskich rozwiązań. Kon-
kurs jest szansą na przełamanie
powszechnie panującego nega-
tywnego poglądu na polską go-

spodarkę w dziedzinie nakładu
i wspierania innowacji. W opar-
ciu o doświadczenia z ostatnich
trzechlatorganizatorzy zapew-
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,
w tym nowej „Wizjoner IT”, do-
tyczącej oceny obecnego oraz
przyszłego potencjału rozwoju
infrastrukturyITwuczestniczą-
cych w konkursie podmiotach.

KatarzynaŻyszkiewicz

Liderzy innowacji po raz czwarty
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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Jarosław Kaczyński i Zbigniew
Ziobro przed Trybunał Stanu
– taka konkluzja znalazła się
wprojekcieraportusejmowejko-
misji śledczej badającej okolicz-
nościśmiercibyłejposłankiBar-
bary Blidy. Posłom SLD może się
jednak nie udać doprowadzenie
dotego,bybyli: premieriminister
sprawiedliwości stanęli przed
Trybunałem. Nie jest bowiem
wcalepewne,czyposłowiePOpo-
prątenwniosek.Doprzedstawie-
niamarszałkowiSejmuwniosku
o postawienie premiera i człon-
ków rządu przed Trybunałem
Stanu potrzebnych jest 115 po-
słów. Decyzję wtej sprawie Sejm
podjąćmożewiększością3/5usta-
wowej liczby posłów. Na chwilę
obecną PiS i PJN są wnioskowi
przeciwne. PO i PSL nie zajęły
jeszczestanowiskawsprawie.

SzefSLDGrzegorzNapieralski
uważa,żeRyszardKalisz,szefsej-
mowejkomisjiśledczejbadającej
okoliczności śmierci Barbary
Blidy,przedstawiłspójnyidobrze
przygotowany projekt raportu
końcowegozprackomisji. –IVRP
– to hasło jest bardzo dobrze
znane, a jest to system wprowa-

dzony przez PiS i koalicjantów.
BarbaraBlidatoofiarasystemuIV
RP,toofiarazimieniainazwiska.
Poniosłanajwyższącenęzafunk-
cjonowanie systemu IV RP – po-
wiedziałNapieralskinaśrodowej
konferencjiprasowejwSejmie.

Jak powiedział, 22 czerwca
klubSLDizarządpartiizajmąsię
sprawą raportu i podejmą decy-

zjęwsprawiewnioskówoposta-
wienie b. premiera i b. ministra
sprawiedliwościprzedTS.

Takżemążisynbyłejposłanki
oraz ich pełnomocniczka okre-
ślająprojektraportujako„wysoce
merytoryczny”.Mają nadzieję,że
rzetelnyprojektraportuzostanie
przyjętyprzezkomisję.

Szef klubu ludowców Stani-
sław Żelichowski podkreśla ko-
nieczność szczegółowego zapo-
znania się z raportem. Sam jed-
nakodpowiedzialnościdopatry-
wałby się raczej u Zbigniewa
Ziobry niż Jarosława Kaczyń-
skiego. – Premier ma ogólny na-
dzór na ministrami, a jeśli mini-
ster naginał prawo pod potrzeby

polityczne,towarto,byTrybunał
Stanusiętemuprzyjrzał–powie-
działŻelichowski.

Poparcia wniosku nie wyklu-
cza przewodniczący klubu PO
Tomasz Tomczykiewicz, jeżeli
przesłankikutemuokażąsięwy-
starczającomocne.–Jestemprze-
konany,żewtejsprawiewieleele-
mentów funkcjonowania pań-
stwazawiodło–mówił.

PremierDonaldTuskwskazał,
że „wniosek o Trybunał Stanu
powinien być rzeczywiście bar-
dzo dobrze udokumentowany
ibardzopoważnieprzemyślany”.
Zapowiedział,żesejmowychko-
legów i koleżanki przekonywać
będzie do dokładnego zapozna-
nia się z wnioskami z prac komi-
sji irzetelnejichoceny.Samwio-
sek szef rządu określił jako grom
z jasnego nieba, Kalisza zaś naz-
wał świeżo objawionym krwa-
wymjastrzębiem,któregopomy-
słu trudno nie powiązać z nad-
chodzącymiwyborami.

Zainteresowani nie podcho-
dządosprawyzezbytniąpowagą.

– TraktujęhistorięzTrybuna-
łem czysto humorystycznie
inawesoło–powiedziałbyłymi-
nister Zbigniew Ziobro. Kalisza
natomiast,nawiązującdoparady
równości,wktórejtenbrałudział,
nazwał„tęczowymRyśkiem”.

Jarosław Kaczyński oznajmił
zkolei,żesiępakujeijedziena Sy-
bir, sądząc, że „Tusk z Putinem
jużustalili jakieśmiejsce”.PAP

Nie będzie sądu nad IV RP?

KatarzynaŻyszkiewicz

Donald Tusk: Wnioski z raportu Kalisza to grom z jasnego nieba

MążisynBarbary
Blidyokreślają
raportKalisza
jako„wysoce
merytoryczny”
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RyszardKalisz i jegoraporttonajgorętszytematostatnichdni

Kraj w skrócie
GDAŃSK

Nie wykryto raka
u Lecha Wałęsy
Nie potwierdziły się najgorsze
podejrzenia – Lech Wałęsa nie
ma choroby nowotworowej.
Przeprowadzone we wtorek
badanie PET wykluczyło, by
przyczyną nacieku w jego
płucu, był rak tego narządu. Bli-
scy prezydenta odetchnęli.
Lekarze musieli brać pod uwagę
taką hipotezę, ponieważ Lech
Wałęsa pracował kiedyś
przy azbeście, ponadto przez
kilkadziesiąt lat był nałogowym
palaczem – wypalał 60 papiero-
sów dziennie. Do tej pory nie

udało się ustalić, jaka bakteria
odpowiedzialna jest za zapale-
nie płuca byłego prezydenta.
Lekarze czekają na wyniki
mikrobiologicznych badań.
Wczoraj rano Lech Wałęsa obu-
dził się już bez gorączki. Będzie
przebywał w szpitalu Uniwer-
syteckiego Centrum Kliniczne-
go w Gdańsku jeszcze tydzień
lub nawet dwa. PAP

WARSZAWA

Koniec wielkich
reklam na blokach
Do piątku z budynków muszą
zniknąć reklamy wielkoforma-
towe, które zasłaniają okna
mieszkań. 18 czerwca kończy
się vacatio legis dla reklam
zamontowanych przed wej-
ściem w życie nowelizacji roz-
porządzenia ministra infra-
struktury z listopada 2009 r.
Wprowadza ona zasadę „nie-
ograniczania oświetlenia
dziennego mieszkań”. Oznacza
to, że wszystkie reklamy zasła-
niające okna w blokach czy
kamienicach muszą zniknąć
z budynków. Przepis ten nie
dotyczy hoteli, akademików
czy biurowców. PAP

WARSZAWA

Mniej szkół,
wyższa jakość?
Mniejsza liczba szkół podsta-
wowych na wsiach jest szansą
poprawy ich oferty edukacyjnej
– uznał prezydent Bronisław
Komorowski. W Belwederze
prezydent wziął udział w dys-
kusji na ten temat w ramach
Forum Debaty Publicznej.
Według prezydenta jednym
z rozwiązań prawnych, które
mogłyby poprawić jakość
edukacji w małych miejsco-
wościach, jest też uspołecz-
nienie systemu powoływania
dyrektorów szkół. PAP

Świat w skrócie
SOFIA

Szef Sztabu był
szpiegiem?
Dawny szef Sztabu Generalne-
go bułgarskiej armii, obecnie
szef gabinetu prezydenta
Nikoła Kolew przekazywał
poufne informacje ambasadzie
USA i był traktowany jako źród-
ło, które należy utrzymywać w
ścisłej tajemnicy – wynika
z publikacji WikiLeaks.
Kolew miał przekazać na
Zachód 1500 stron raportu,
który dotyczył kontraktów
ministrów obrony w latach
1999-2002. PAP

ATENY

W stolicy Grecji
polała się krew
Ok. 200 młodych ludzi starło się
w środę z policją w centrum
Aten, w czasie demonstracji
przeciwko rządowemu progra-
mowi oszczędnościowemu.
Demonstranci poinformowali,
że 10 osób zostało rannych.
Policja zatrzymała 40 uczestni-
ków starć. Wczoraj rozpoczęła
się debata parlamentarna
na temat złożonego w zeszłym
tygodniu przez rząd premiera
Jeorjosa Papandreu planu
budżetowego. Rrząd przygoto-
wuje się do batalii legislacyjnej,
by uchwalić kolejne reformy
oszczędnościowe. W tym mie-
siącu musi uchwalić program
na lata 2012-2015 wart 28 mld
euro, bo nie otrzyma kolejnej

transzy pomocy z Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego
i Unii Europejskiej. Opozycyjna
Nowa Demokracja wejdzie do
ewentualnego rządu jedności
narodowej, jeśli ten będzie rene-
gocjował warunki, na jakich
Atenom przyznano pomoc. PAP

BRUKSELA

Nowe oznaczenia
na żywnośc
Wkrótce informowanie na opa-
kowaniach żywności w UE
o wartości odżywczej produk-
tów, m.in. o liczbie kalorii, może
stać się obowiązkowe; obecnie
jest dobrowolne. Inicjatywa
nowego, bardziej rzetelnego
informowania klientów o war-
tości kalorycznej, zawartości
soli, cukru, protein, węglowoda-
nów, tłuszczu i tłuszczów nasy-
conych ma pomóc w zwalcza-
niu otyłości w Unii Europejskiej.
Ponadto konsument od razu
„wyłapie” sztuczne składniki
i alergeny. Wymóg nowego
oznakowania nie będzie doty-
czyć alkoholu. PAP
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