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Trwa konkurs
„Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju”

Wymiana się kończy
STARE PIENIĄDZE Tylko do końca roku można wymieniać stare monety i banknoty w Narodowym
Banku Polskim lub innym krajowym banku, prowadzącym obsługę kasową.

Takie mieliśmy banknoty i monety. Jeśli nie chcemy ich zostawić sobie na pamiątkę, czas wybrać się do banku i je wymienić. Nie liczmy jednak na ich wartość, bo się rozczarujemy.
Piotr Jasina
piotr.jasina@mediaregionalne.pl

Wraz z ostatnim dniem
grudnia 2010 roku zakończy
się jednocześnie denominacja,
która rozpoczęła się 1 stycznia
1995 roku.
– W mediach zaczęły się pojawiać informacje na ten temat,
dlatego do naszego oddziału

przychodzi coraz więcej osób,
które gdzieś tam jeszcze miały
schowane stare pieniądze – informuje Katarzyna Zwarzany
ze szczecińskiego oddziału NBP.
– Muszę przyznać, że ze sporym
zdziwieniem przyjmują do wiadomości wartość po przeliczeniu
w polskich nowych złotych. Mało
kto pamięta o stosunku przeliczeń, jaki się stosuje.

Jedna z petentek, kiedy
otrzymała za przyniesiony do
banku banknot 100-złotowy –
1 grosz, zapytała czy coś się
zmieniło?
Prawda jest taka, że od 15
lat nic się nie zmieniło.
– Wymieniamy stare banknoty w stosunku 1 do 10 000
– przypomina nasza rozmówczyni z Narodowego Banku

Polskiego w Szczecinie. – I
przypominamy, że stare
banknoty i monety można
wymieniać tylko do końca
tego roku.
I jeszcze jedna praktyczna
informacja dla osób, które
mają jeszcze sporo starych
banknotów i monet. Najniższa
kwota podlegająca wymianie
to właśnie 100 zł

Fot. Andrzej Szkocki

– Wymianę pieniędzy prowadzimy w siedzibie przy ul.
Starzyńskiego 1 od poniedziałku
do piątku, od 8 do 13-tej – informuje Katarzyna Zwarzany. –
Pieniądze można wymieniać
również w innych bankach.
Na wystawie w oddziale
szczecińskim NBP prezentowane są wizerunki monet
sprzed denominacji.
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Do 30 września
można
jeszcze zgłosić
swój udział w
konkursie „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju – 2010”.
Warto podkreślić, że udział w
konkursie dla firm mikro, MŚP,
gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest
bezpłatny na wszystkich etapach.
Dla zwycięzców konkursu oprócz
tytułów przewidziane są nagrody
w postaci oprogramowania oraz
pakietów promocyjnych.
Swojezgłoszeniamogąnadsyłać
przedsiębiorstwa (w tym firmy
mikro, małe, średnie oraz duże) jak
również gminny i organizacje.
Ocena podjętych działań dokonywana jest pomiędzy podmiotami o
podobnych możliwościach (np.
firmamałazmałą,aśredniazśrednią
itd.) dzięki czemu można liczyć na
obiektywną ocenę podmiotów o
podobnych możliwościach finansowych i organizacyjnych.
Kategorie
W konkursie firmy mogą uzyskać następujące tytuły i wyróżnienia: Innowacyjna firma,
Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma, Innowacyjna
Gmina, Innowacyjna Organizacja. Szczegóły tel. 22 621 30
00, www.liderzyinnowacji.pl.
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Szczecin, ulica Struga

Tak będzie wyglądać centrum wyprzedażowe
Inwestor, Echo Investment,
otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego w Zachodniopomorskiem centrum wyprzedażowego Outlet Park Szczecin.
Powstanie przy ul. Struga w
Szczecinie. Powierzchnia pod
wynajem wyniesie ponad 23
tys. m kw. Do dyspozycji
klientów będzie około 1 400
miejsc parkingowych. Centrum
powstanie w trzech etapach. W
całym obiekcie będzie około
120-130 najemców.
Realizacja pierwszego etapu
projektu rozpocznie się już w
pierwszym kwartale przyszłego
roku.

(PIT)

WSZYSTKO DLA DOMU
Targi wykończenia i wyposażenia wnętrz już w najbliższy weekend
Dziewiętnastą edycję w halach MTS
przy ul. Struga w Szczecinie zaplanowano na 1-3 października. Na imprezie
tradycyjnie będzie można zapoznać się
z pełną ofertą branży wykończenia i
wyposażenia wnętrz, od farb i lakierów, poprzez okna, drzwi i meble aż
do artykułów dekoracyjnych.
Dla firm uczestnictwo w targach to
okazja do zawarcia kontaktów biznesowych, prezentacji swojej oferty
klientom: wykonawcom, handlowcom i dystrybutorom, rzemieślnikom i architektom oraz klientom
indywidualnym.
W tym roku wystawcy będą mogli promować się w ramach specjalnych stref:
d strefa designerów: spotkanie
świata designerów ze światem biznesu, atrakcje dla poszukujących no-

wych trendów i zainteresowanych
wzornictwem i projektowaniem zawodowo czy amatorsko
d strefa zrób to sam: pokazy,
warsztaty, doradztwo
d domowa strefa relaksu: aranżacje, prezentacje, porady, warsztaty, zaaranżowane domowe
wnętrza, porady ekspertów i praktyczne pokazy
d strefa finanse dla domu: kredyty,
ubezpieczenia, oferty instytucji finansowych i porady ekspertów
d strefa aktywnych zabaw: dla najmłodszych. Tam maluchy spędzą
twórczo i bezpiecznie czas na konkursach i edukacyjnych zabawach,
podczas gdy ich rodzice zwiedzać
będą stoiska targowe.

(PIT)

Giełda technologiczna

Gospodarze targów zapraszają
producentów mebli, elementów
wyposażenia i dekoracji wnętrz,
salony sprzedaży oraz developerów do udziału w Giełdzie
Technologicznej. Są to umawiane na konkretne godziny
spotkania z przedsiębiorcami,
naukowcami i projektantami.
Celem jest nawiązanie
współpracy. Uczestnictwo w imprezie jest całkowicie bezpłatne
z uwagi na dofinansowanie ze
środków unijnych. Giełda technologiczna i panel ekspertów odbędą się pierwszego dnia targów
(1 października).
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