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Liderzy innowacji zwoj. łódzkiego

W skrócie

Nowa usługa
Poczty Polskiej
neoKartka.pl to nowa usługa
Poczty Polskiej. Klienci
za pośrednictwem internetu
mogą wysyłać kartki poczto-
we, które dotrą do adresata
w formie tradycyjnej, czyli
papierowej. Korzystanie
z usługi nie wymaga zakłada-
nia konta, ani logowania się
w serwisie. Klienci mogą
wybrać jeden z ośmiu dostęp-
nych motywów, wpisać życze-
nia lub wybrać gotowy szab-
lon. Po dokonaniu płatności
online zamówienie jest prze-
kazywane do realizacji. Cena
za dużą kartkę w druku cyfro-
wym (format A5) to 4,49 zł.
PAP

Złoty zyskał
na wartości
W środę polska waluta mocno
zyskała na wartości. Ok. godz.
17.30 euro kosztowało 4,08 zł,
dolar 3,12 zł, a szwajcarski
frank 3,37 zł. Analitycy wskazu-
ją, że powodem umocnienia
złotego były słowa prezesa NBP
Marka Belki. Po posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej Belka
powiedział m.in., że pewna
runda obniżek stóp procento-
wych dobiega końca. RPP obni-
żyła stopy procentowe o 25 pb.
Jest to trzeci miesiąc, kiedy
Rada decyduje się na obniżenie
stóp. Referencyjna stopa pro-
centowa NBP wynosić będzie
od czwartku 4,00 proc. w skali
rocznej. PAP

USD 3,09 3,17

EUR 4,08 4,16

SKUP SPRZEDAŻ

Łódź, ul.Więckowskiego 3,
tel. 42 632 59 26

Łódź, ul.Woronicza 3,
tel. 42 640 76 35

Łódź, ul. Piotrkowska 25,
tel. 42 632 23 01

Zgierz, ul. Gałczyńskiego 33,
tel. 42 716 52 56

Łódź, ul. Organizacji „WiN” 4,
tel. 42 657 73 63 (negocjacje)

Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22,
tel. 42 655 00 55 (negocjacje)
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USD 3,15 3,17

EUR 4,11 4,13

SKUP SPRZEDAŻ

Poznaliśmyjuż firmyiorganiza-
cje, regionalnych laureatów
w piątej już edycji konkursu
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”, organizowanego
przezFundacjęInnowacji iRoz-
woju.Ichlistępublikujemyobok
– trzymamy kciuki, by jak naj-
więcej spośród nich zostało
ogólnopolskimilaureatamikon-
kursu. Ostateczne wyniki po-
znamyjużwstyczniunauroczy-
stej gali w Warszawie.

Konkurs cieszy się od lat nie-
słabnącym powodzeniem –
w poprzednich jego edycjach
wpłynęło ponad 2,5 tys. zgło-
szeńodfirm,gminczyorganiza-
cji. Skąd takie zainteresowanie
tematyką innowacji? Czasem

nawet mała zmiana może przy-
nieść doskonałe efekty, a do
odważnychświatnależy.Krzysz-
tof Duchnowski, prezes Funda-
cjiInnowacji iRozwoju,podkre-
śla,żeczęstobarierąniejestbrak
funduszy, ale lęk przed zmianą.

Dodaje także, że właśnie w cza-
sach kryzysu małe firmy coraz
częściej sięgają po innowacje,
abyzdobyćprzewagękonkuren-
cyjną i utrzymać się na rynku.

Przedsiębiorcy chcą posze-
rzyć swoją działalność o inno-
wacyjne działania związane
z badaniami i rozwojem, wdra-
żają nowoczesne technologie
czy produkty, chcą stosować
nowetechnologieinformacyjne
i komunikacyjne.

Projekty takie jak konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” pomagają nagłośnić
sukces tych, którym się udało.
Dzięki temu laureaci konkursu
iichprojektymogąodnieśćsuk-
ces marketingowy, a także stać
się źródłem inspiracji dla kolej-
nych uczestników.

AnnaNagel

Mecenas konkursuOrganizator konkursu Partnerzy

KRYSTIAN PPH
1.Kategoria: Innowacyjna firma,
Podkategoria: Firmamała.
BKBUSINESS
2.Kategoria:
Innowacyjny produkt:
KotwaSAAW1
Podkategoria: Firmamikro
Saaw Systems S.C.
3.Kategoria: Innowacyjny pro-
dukt: Rekombinowane przeciw-
ciałamonoklonalne
Podkategoria: Firmamała
Mabion SA
4.Kategoria:
Innowacyjny produkt:
Niezbrojony beton ciężki
o gęstości do 4g/cm3
Podkategoria: Firma średnia
Firma Posiadało Sp.J.

5.Kategoria: Innowacyjna
usługa: LifeCircle+
Podkategoria: Firmamikro
Hilverse Sp. z o.o.
6. Kategoria: Innowacyjny
projekt unijny – firmy:
Uruchomienie produkcji
elementów wibroprasowa-
nych z wykorzystaniem
technologii wytwarzania
betonu
ciężkiego
Podkategoria: Firma średnia
Firma Posiadało Sp.J.
7.Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firmamikro
w4eCentrumEnergiiWiatrowej
8.Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma

Podkategoria: Firmamała
AIRSTALSp. z o.o.
9.Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma średnia
Technitel Polska s.j.
10.Kategoria: Innowacyjna
gmina.Podkategoria: Gmina
wiejsko-miejska
Aleksandrów Łódzki
11. Kategoria: Innowacyjny
projekt unijny – organizacje:
Bioenergia dla regionu –
Zintegrowany Program
Rozwoju
Doktorantów. Podkategoria:
Organizacja – Stowarzysze-
nie
CentrumBadań i Innowacji
„Pro-Akademia”

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012 – wyniki regionalne

a Partnerzy i patroni konkursu:
Organizator: Fundacja Innowacji i Rozwoju.
Mecenas konkursu: Orange. Partnerzy technologiczni: Intel
Technology Poland, Sony Mobile Communications.
Partner merytoryczny: Dom Inwestycyjny „Investors”.
Partner wspierający: BIG InfoMonitor.
Patroni to m.in.: Biuro Komisji Europejskiej,
Giełda Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich,
Urząd Patentowy RP.

PrezesKrzysztofDuchnowski
apeluje,byniebaćsięzmian
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O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obrębów Popielawy i Łaznów w gminie Rokiciny

obszar B – obejmujący obręb Popielawy oraz wschodnią część obrębu Łaznów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt

2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-

go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-

nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art.

4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871), reali-

zując uchwałę nr X/53/2007 Rady Gminy Rokiciny z dnia 28 listopada 2007 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębów Popielawy i Łaznów w gminie Rokiciny zmienioną uchwa-

łą nr XII/77/11 Rady Gminy Rokiciny z dnia 27 października 2011 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Popielawy i Łaznów w gminie

Rokiciny obszar B – obejmujący obręb Popielawy oraz wschodnią część obrę-

bu Łaznów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 17.01.2013 r. do 14.02.2013 r. w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu

Gminy w Rokicinach, 97-221 Rokiciny, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska 9,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.02.2013 r. (piątek) w siedzi-

bie Urzędu Gminy w Rokicinach, 97-221 Rokiciny, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska

9, w sali obrad Rady Gminy o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-

nu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Rokiciny na piśmie, ustnie do protokołu w sie-

dzibie Urzędu Gminy w Rokicinach, 97-221 Rokiciny, Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszow-

ska 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

ug@rokiciny.net bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z poda-

niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-

ruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 17.01.2013 r. do 28.02.2013 r.

Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpa-

trzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rokiciny.

Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gmi-

ny Rokiciny.

Wójt Gminy Rokiciny

mgr Barbara Robak
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