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Starytelefon
dokoperty

Od dwóch tygodni na naszych
łamachprowadzimyakcję„Eko-
logiczna Polska”. Zwracamy
wniejuwagęnakoniecznośćre-
cyklingu. W sześciu odcinkach
przedstawiliśmy szereg 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.

Zgodniezestatystykamiprze-
ciętny Polak wytwarza w ciągu
roku 300–500 kg śmieci, co
w skali kraju daje łącznie ok.
10–11 mln ton. W naszych go-
spodarstwach zalega wiele po-
zostałości, które mają wartość
surowcową. Tak jest chociażby
wprzypadkustarychtelefonów
komórkowych.Przeciętniewto-
nie takiego sprzętu znajduje się
150 gram złota. Ztej samej ilości
zużytych komórek można uzy-
skać również około 100 kg mie-
dzi i 3 kg srebra.

Tenstanrzeczywymagareak-
cji. Jeśliniepodejmiemynatych-
miastowych działań, niedługo
przykryci górami odpadów
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 wie, co
z nim zrobić, podpowiadamy:
niech włoży komórkę do bez-
piecznej koperty i wyśle ją
nawskazanyprzeznasadres.Je-
żeli również śledziliście nasz
cykl, możecie wziąć udział
w specjalnym konkursie.

Realizacja działań mających
na celu ochronę naszego środo-
wiska 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 edy-
cjach wpłynęło ponad 2,5 tys.

zgłoszeń od firm, gmin czy or-
ganizacji. Skąd takie zaintere-
sowanie 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 nagłośnić
sukces tych, którym się udało.
Dzięki temu laureaci kon-
kursu i ich projekty mogą od-
nieść sukces marketingowy,
a także stać się źródłem inspi-
racji dla kolejnych uczestni-
ków.

AnnaNagel

Wielkopolscy liderzy innowacji

Mecenas konkursu

Organizator konkursu

Partnerzy

1. Kategoria: Innowacyjna firma
Podkategoria: Firma mikro
CreativeMedia wizerunek 
– doradztwo – szkolenia
2. Kategoria: Innowacyjna firma
Podkategoria: Firma mała
„Hanna Style” Hanna i Sławo-
mir Nowak s.c.
3. Kategoria: Innowacyjny pro-
dukt: Filtr Kleenoil
Podkategoria: Firma mikro
Preston Group Sp. z o.o.
4. Kategoria: Innowacyjny pro-
dukt: Home Center 2 Fibaro
– centralka zarządzająca
Podkategoria: Firma mała
Fibar Group Sp. z o.o.
5. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Zlecenie stałe zakupu
waluty i spłaty kredytu walu-
towego.
Podkategoria: Firma mikro
Inkantor.pl Sp. z o.o. 
6. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Usługa nawigacji
NaviExpert 8.0
Podkategoria: Firma mała
NaviExpert Sp. z o.o.
7. Kategoria: Innowacyjna
usługa: Zdalna obsługa
księgowa firm
Podkategoria: Firma średnia
Centrum Biurowe Eproco Sp. z 
o.o. Sp. k.
8.Kategoria: Innowacyjny projekt
unijny – firmy:Zdrowszy.pl
– specjalistyczny serwis medycz-
ny dla lekarzy i ich pacjentów
Podkategoria: Firma mikro
Healthmedia Sp. j.
9. Kategoria: Inspirująca firma
Podkategoria: Firma mikro

PRESSTU.PL Marcin Kosicki
10. Kategoria: Inspirująca firma
Podkategoria: Firma średnia
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Środzie Wlkp.
11. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma mikro
CHIC Sp. z o.o. Spółka 
komandytowo-akcyjna
12. Kategoria: Dynamicznie
rozwijająca się firma
Podkategoria: Firma średnia
Euro-Tax.pl SA
13. Kategoria: Innowacyjna
gmina. Podkategoria: Gmina
wiejska. Mieścisko
14. Kategoria: Innowacyjna
organizacja. Podkategoria:
Organizacja – Fundacja
Fundacja „Pro-Regio”
15. Kategoria: Innowacyjna
organizacja. Podkategoria:
Organizacja – Stowarzyszenie
Poznański Akademicki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości
16. Kategoria: Innowacyjna
organizacja. Podkategoria:
Organizacja – Inne podmioty
Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa
17.Kategoria: Innowacyjny projekt
unijny – organizacje: Internetowa
ogólnopolska baza informatycz-
nych projektów badawczych
otwartej innowacji – Platforma
współpracy – SPINACZ.Podka-
tegoria: Organizacja – Fundacja.
Fundacja Wolnego i Otwartego
Oprogramowania.

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 meryto-
ryczny: Dom Inwestycyjny Investors. Partner wspierający: BIG InfoMo-
nitor. Patroni to m.in.: Biuro Komisji Europejskiej, Giełda Papierów
Wartościowych, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy RP.

Według ostatnich danych,
Chińczycy posiadają najwięk-
sze na świecie indywidualne
oszczędności. Każdy obywa-
tel tego kraju przeciętnie osz-
czędza 52 proc. swoich
dochodów, podczas gdy śred-

nia światowa jest poniżej 20
proc. Chińczycy oszczędzają
przede wszystkim na miesz-
kanie. Eksperci uważają, że
jest to podstawowa przyczy-
na słabego rozwoju wew-
nętrznej konsumpcji, co

przy obniżonym popycie
na chińskie towary na rynku
międzynarodowym, jest
poważnym utrudnieniem
na drodze dalszego rozwoju
chińskiej gospodarki.
PAP

Chińczycy sąnajbardziej oszczędni na świecie
Japoński koncern Toyota
Tsusho Corp. zamierza uru-
chomić w przyszłym roku
biuro specjalizujące się w han-
dlu cukrem.
Firma już handluje metalami
szlachetnymi, sprowadzała
także cukier do japońskich

rafinerii. Od 2013 r. działal-
ność nowego oddziału będzie
prowadzona na większą skalę.
W ciągu 2-3 lat Toyota zamie-
rza handlować na rynku rze-
czywistym około milionem
ton cukru rocznie. Szefem
nowego oddziału został

Richard O’Connor, który
wcześniej pracował w Bunge.
(Grupa Bunge jest światowym
lidera w przetwórstwie nasion
oleistych i największym
na świecie producenta olejów
roślinnych).
PAP

Toyotabędzie handlowała cukrem
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