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EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu infor-
muje, że 22 czerwca 2011 r. z powodu planowych
prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej
wystąpią wyłączenia dopływu energii elektrycz-
nej dla następujących odbiorców:

RD WROCŁAW
Godz. od 8.00 do 15.00
Miejsce: Wrocław - Kar-
czemna 19-45 i 20-48, Mar-
szowicka dz. 2/145/146,
Modelskiego dz. 2/130/147,
Wereszczyckiego dz.
2/131/132, Drzewieckiego
36-38.
Godz. od 8.00 do 15.00
Miejsce: Święta Katarzyna -
Główna 89-103 i 90-102 z
wyjątkiem szkoły.
RD OBORNIKI ŚLĄSKIE
Bez planowanych wyłączeń.
RD OLEŚNICA
Godziny: 9.00-13.00
Miejsce: Mirków - ul. Bła-
watna, Różana, Kwiatowa,
Kiełczowska 8-40 i przyle-
głe, gm. Długołęka.
Godziny: 8.00-14.00
Miejsce: Bartniki, Bartniki
PGR, Wrocławice, Kolęda,
gm. Milicz.
Godziny: 7.30-16.00
Miejsce: Łany - ul. Odrzań-
ska, Królewska, Leśna,
Ukryta, Wąska, Wałowa,
Wodna, Betonowa, Zbo-
żowa, Zielarska, Na Niskich
Łąkach i przyległe, gm.
Czernica.
Godziny: 9.00-11.00

Miejsce: Dobrzykowice - ul.
Jaspisowa, Opalowa i przy-
ległe, gm. Czernica.
Godziny: 10.00-12.00
Miejsce: Bukowina 1-45 i
działki przyległe, gm. Długo-
łęka.
Godziny: 8.00-14.00
Miejsce: Gajków - ul. Jano-
wicka od Kanałowej do Jel-
czańskiej, Jaśminowa.
Miejsce: Jeszkowice - ul. Ja-
nowicka, Jelczańska od Ja-
nowickiej do Kanałowej,
Bażantowa, gm. Czernica.
RD STRZELIN
Od godz. 9.00 do godz.
14.00
Miejsce: Oława - Gmina
Miejska Oława - ul. Sokola
od nr. 19 do nr. 29 oraz od
nr. 20 do nr. 22.
RD ŚRODA ŚLĄSKA
Dnia 21-22.06.2011
W godzinach 8.00 – 18.00
Miejsce: Krzyżowice, gm.
Kobierzyce: Cała miejsco-
wość.
Miejsce: Wawrzeńczyce,
gm. Mietków: Cała miejsco-
wość.
Miejsce: Stróża Dolna, gm.
Mietków: Cała miejscowość.
Miejsce: Stróża Górna, gm.

Mietków: Cała miejscowość.
Miejsce: Mietków: Mietków
PKP.

Komunikat dodatkowy:
EnergiaPro S.A. Oddział
we Wrocławiu informuje,
że z powodu planowych
prac na urządzeniach sieci
elektroenergetycznej wy-
stąpią wyłączenia do-
pływu energii elektrycznej
dla następujących odbior-
ców:
RD ŚRODA ŚLĄSKA
20.06.2011
W godzinach: 8.00 - 14.00
Miejsce: Pełcznica, gm. Kąty
Wrocławskie: od nr. 24 i 39
w kierunku Środy Śląskiej.
Miejsce: Kąty Wrocławskie -
ul. Modrzewiowa, ul. Brzo-
zowa.
RD Oleśnica
21.06.2011
Godziny: 9.00-11.00
Miejsce: Żeleźniki od nu-
meru 11 w stronę Grabow-
nicy, gm. Krośnice.

Za uciążliwości z tym
związane serdecznie prze-
praszamy.
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Po raz czwarty rusza konkurs
Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju, organizowany
od 2008 roku przez Fundację
Innowacji 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-
wych Fundacji, której celem
jest odkrywanie tych projektów
i podmiotów, którym mimo
niesprzyjających okoliczności
udaje się odnieść sukces w kre-
owaniu nowatorskich rozwią-
zań. Konkurs jest szansą
na przełamanie powszechnie
panującego negatywnego po-
glądu na polską gospodarkę

w dziedzinie nakładu i wspie-
rania innowacji. W oparciu
o doświadczenia z ostatnich
trzech lat organizatorzy za-
pewniają, iż w wielu obszarach
gospodarki sytuacja jest dużo
lepsza niż ta prezentowana
przez sondaże, w których
w dziedzinie wprowadzania in-
nowacji Polska zajmuje odległe
miejsca.

Krzysztof Duchnowski, pre-
zes Fundacji Innowacji i Roz-
woju, podkreśla, że ich projekt
odróżnia się pod wieloma

względami od innych tego
typu. – Przede wszystkim jest
to konkurs o charakterze od-
dolnym, tzn. w dużej mierze
opiera się na penetrowaniu
i zbieraniu informacji w mniej-
szych ośrodkach życia gospo-
darczego i społecznego – mó-
wił Duchnowski podczas kon-
ferencji prasowej. Projekt
składa się bowiem z dwóch eta-
pów, regionalnego oraz ogól-
nopolskiego, co stwarza orga-
nizatorom możliwość dotarcia
ze swym przesłaniem do placó-
wek najniższego szczebla.

Udział w projekcie mogą
wziąć przedsiębiorstwa każdej
wielkości, gminy oraz organi-
zacje pozarządowe. Tytuły
przyznawane są w kilku kate-
goriach, w tym w nowej: Wizjo-
ner IT, dotyczącej oceny obec-
nego oraz przyszłego poten-
cjału rozwoju infrastruktury IT
w uczestniczących w konkur-
sie podmiotach.

KatarzynaŻyszkiewicz 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, Minis-
terstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości,
Urząd Patentowy RP, Giełda
Papierów Wartościowych
w Warszawie, Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju,
marszałkowie województw.
Partnerzy: Pekao SA, IBM
Polska, Asseco Business
Solutions SA, BIG InfoMonitor
SA.
a Zgłoszenia przyjmowane
są do 30 września br. Ankieta
oraz regulamin znajdują
się na
www.liderzyinnowacji.pl
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Wręczenie nagród
ubiegłorocznym laureatom
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Agenci Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego zabezpieczali do-
kumentację modernizacji sta-
dionu miejskiego w Poznaniu.
Sprawa ma związek ze śledz-
twem prowadzonym przez po-
znańskąProkuraturęOkręgową,
dotyczącym nieprawidłowości
przy modernizacji stadionu.
Śledztwo wszczęto z zawiado-
mieniaCBA.

AgenciweszliranodoUrzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu,
Urzędu Miasta, Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej, Miejskiego Centrum Sportu

i Rekreacji oraz spółki Euro Po-
znań2012.Prokuratorwydałna-
kaz zabezpieczenia dokumen-
tów związanych z inwestycją
i dotyczących postępowania
w sprawie montażu elementów
niezgodnychzprojektem.

Prezydent Poznania Ryszard
Grobelny podkreślił, że miasto
przekażeprokuraturzewszelkie
dokumenty, które interesują
śledczych. – Fakt, że duże inwe-
stycjewPolscesąkontrolowane,
nie powinien wpływać na wize-
runekmiasta.Tonormalnaczyn-
ność i jakiekolwiek czynności
kontrolneniepowinnybyćewe-
nementem. W tym przypadku

prokuratorprowadzipostępowa-
nie i poprosił o zabezpieczenie
dokumentów–powiedział.

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne od lutego br. prowadziło
kontrolę dotyczącą rozbudowy
stadionu. Na początku czerwca
skierowało dwa doniesienia
do prokuratury, a ta wszczęła
dwaśledztwa,coodbiłosięgłoś-
nymechem.

PoznańskiStadionMiejskijest
pierwszą z czterech polskich
aren Euro 2012 oddaną do
użytku. Modernizacja obiektu,
który może pomieścić ponad 43
tysiące widzów, kosztowała ok.
713mlnzł.PAP

Stadion Lecha pod lupą śledczych
RyszardPawłowski

CBA zabezpieczyło dokumenty w sprawie budowy poznańskiej areny na piłkarskie Euro 2012
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Modernizacja stadionu kosztowała aż 713 milionów złotych

Dwa śledztwa
w sprawie areny
a Poznańska prokuratura
prowadzi dwa śledztwa.
Pierwsze dotyczy doprowa-
dzenia spółki Euro Poznań
2012 do niekorzystnego
rozporządzenia środków
finansowych w kwocie ok.
10 mln zł przez wykonawcę
robót. Drugie dotyczy pod-
pisania umowy na wykona-
nie projektów wnętrz trybun
w trybie zamówienia z wol-
nej ręki, a nie przetargu.

Liderzy innowacji po raz czwarty


