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Kupno/sprzedaż waluty

Kantor „Green”, tel. 58 346 02 48,
Wrzeszcz przy Manhattanie, Dmowskie-

go, Grunwaldzka,
Morena Carrefour, Rumia Auchan

USD « 310/320 «

EUR a 404/417 a

SEK « 45,9/47,9 «

GBP « 493/513 «

CHF a 335/350 a

Kantor „Max”, Gdańsk,

Jagiellońska 36D
USD « 310/320 «

EUR a 404/417 a

SEK « 45,9/47,9 «

GBP « 493/513 «

CHF a 335/350 a

USD – dolar amer., EUR – euro,
SEK – korona szw., GBP – funt bryt.,
CHF – frank szwajc.
« – spadek ceny w stosunku do dnia
poprz. » – wzrost ceny a – bez zmian
za 100 jednostek

Notowaniawkantorach

Starytelefon
dokoperty

Od dwóch tygodni na naszych
łamachprowadzimyakcję„Eko-
logiczna Polska”. Zwracamy
wniejuwagęnakoniecznośćre-
cyklingu. W sześciu odcinkach
przedstawiliśmy wiele proble-
mów ekologicznych, z którymi
dziś boryka się nasz kraj. Napi-
saliśmy również m.in. o utyliza-
cji leków, baterii, żarówek, aku-
mulatorów,sprzętówAGDiRTV,
zachęcając przy tym do włącze-
nia się w recykling odpadów
i sortowanie śmieci.

Zgodnie ze statystykami,
przeciętny Polak wytwarza
wciąguroku300-500kgśmieci,
co w skali kraju daje łącznie ok.
10-11mlnton.Wnaszychgospo-
darstwachzalegawielepozosta-
łości,któremająwartośćsurow-
cową.Takjestchociażbywprzy-
padku starych telefonów
komórkowych.Przeciętniewto-
nie takiego sprzętu znajduje się
150 gramów złota. Z tej samej
ilościzużytychkomórekmożna
uzyskaćrównieżokoło100kilo-
gramów miedzi i 3 kg srebra.

Tenstanrzeczywymagareak-
cji. Jeśliniepodejmiemynatych-
miastowych działań, przykryci
górami odpadów, niedługo
po uszy zatopimy się w śmier-
dzących toksynach. Dlatego tak

ważna jest utylizacja. Na koniec
kampaniidonaszejgazetydołą-
czona została dziś tzw. bez-
pieczna koperta, w której mo-
żemy zwrócić zużytą komórkę.
Jeśliktośzwasjestwposiadaniu
takiego sprzętu i nie wiecie, co
z nim zrobić, podpowiadamy:
włóżcie komórkę do bezpiecz-
nej koperty i wyślijcie na wska-
zanyprzeznasadres.Jeżelirów-
nież śledziliście nasz cykl, mo-
żeciewziąćudziałwspecjalnym
konkursie.

Realizacja działań mających
na celu ochronę naszego środo-
wisko wymaga czasu, ogrom-
nych nakładów pieniędzy, ale
przedewszystkimzaangażowa-
nia ze strony ludzi. Dlatego tak
ważne jest sukcesywne włącza-
nie się do organizowanych akcji
ekologicznych. Tylko odnas sa-
mych zależy, w jakim stanie po-
zostawimy nasz kraj i środowi-
sko. Dlatego prosimy: dbajcie
o otoczenie i przyłączajcie się
do takich akcji jak „Ekologiczna
Polska”!

EwelinaNowakowska

Dzisiaj finałnaszejakcji:Prosimy
opomocwzbieraniustarychkomórek

Partner cyklu

Poznaliśmy już firmy i organi-
zacje, regionalnych laureatów
w piątej już edycji konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”, organizowanego
przez Fundację Innowacji
i Rozwoju. Ich listę publiku-
jemy obok - trzymamy kciuki,
by jak najwięcej spośród nich
zostało ogólnopolskimi laure-
atami konkursu. Ostateczne
wyniki poznamy już w stycz-
niu na uroczystej gali w War-
szawie.

Konkurs cieszy się od lat
niesłabnącym powodzeniem -
w poprzednich jego edycjach
wpłynęło ponad 2,5 tys. zgło-

szeń od firm, gmin czy organi-
zacji. Skąd takie zainteresowa-
nie tematyką innowacji?
Krzysztof Duchnowski, prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju,
podkreśla, że firmy coraz
częściej sięgają po innowacje,
aby zdobyć przewagę konku-
rencyjną i utrzymać się
na rynku.

Projekty, takie jak konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju,” pomagają nagłoś-
nić sukces tych, którym się
udało. Dzięki temu laureaci
konkursu i ich projekty mogą
odnieść sukces marketin-
gowy, a także stać się źródłem
inspiracji dla kolejnych
uczestników.

AnnaNagel

Pomorscy liderzy
innowacji

Mecenas Konkursu

Organizator konkursu

Partnerzy

1. Kategoria: Innowacyjna firma
Podkategoria: Firma mała
Aiton Caldwell S.A
2. Podkategoria: Firma średnia
Hydromega Sp. z o.o.
3. Kategoria: Innowacyjny
produkt: Wkłady workowe
Podkategoria: Firma mikro
Przedsiębiorstwo Usług Okręto-
wych „PRODMOREX” Sp. z o.o.
4. Kategoria: Innowacyjny
produkt: Smart Lamp
Podkategoria: Firma mała
AZO Digital Sp. z o.o. 
5. Kategoria: Innowacyjny
produkt: Pierwsza
minikoparka w Polsce
Podkategoria: Firma średnia
Hydromega Sp. z o.o.
6. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Przyjazne dla środowi-
ska odkamienienie instalacji
wodociągowych systemem
SAYMON - CleanScale
i udrażnianie kanalizacji syste-
mem SAYMON-Eezytreat
Podkategoria: Firma mikro
P.H.U. Saymon Sp. z o.o.
7. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Program RoboCAMP
Podkategoria: Firma mała
RoboNET Sp. z o.o.
8.Kategoria: Innowacyjny pro-
jekt unijny - firmy: Zakup
dwóch nowych wiertnic
do wykonywania horyzon-
talnych przewiertów sterowa-
nych metodą bezwykopową
Podkategoria: Firma mała
Przedsiębiorstwo 
Instalacyjno-Budowlane 
SUCHOCKI Roman Suchocki

9. Kategoria: Inspirująca firma
Firma mała Datera SA
10. Firma średnia
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.
11. Firma duża
Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
12. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma mała
MGB Pompy Instalacje
13. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma średnia
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.
14. Kategoria: Innowacyjna
gmina Podkategoria: Gmina
wiejska. Gmina Kobylnica
15. Kategoria: Innowacyjna
gmina. Podkategoria: Gmina
wiejsko-miejska. Gmina Czersk
16. Kategoria: Innowacyjna
gmina. Podkategoria: Gmina
miejska. Gmina Człuchów
17. Kategoria: Innowacyjny
projekt unijny - gminy: Dokoń-
czenie budowy i wyposażenie
świetlicy w Żelisławkach
Podkategoria: Gmina wiejska.
Pszczółki
18. Kategoria: Innowacyjna
organizacja. Podkategoria:
Organizacja - Fundacja
Fundacja Innowacji Wspiera-
jących Niezależność Życia 
Seniorów EQUINOXE
19. Podkategoria: Organizacja
- Stowarzyszenie. Gdańska 
Organizacja Turystyczna 
20. Podkategoria: Organizacja
- Inne podmioty. Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej
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a Partnerzy i patroni konkursu: Organizator: Fundacja Innowacji i
Rozwoju. Mecenas Konkursu: Orange. Partnerzy Technologiczni: Intel
Technology Poland, Sony Mobile Communications. Partner Meryto-
ryczny: Dom Inwestycyjny Investors. Partner Wspierający: BIG Info-
Monitor. Patroni to m.in.: Biuro Komisji Europejskiej, Giełda Papierów
Wartościowych, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy RP.
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