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Biznes na galowo
10 czerwca na sopockim Hipodromie odbędzie się LETNIA GALA BIZNESU, w której
wezmą udział przedstawiciele najw władz państwowych i samorządowych. Inicjatorem i pomysłodawcą imprezy jest organizacja „Pracodawcy Pomorza”.
Europejską tradycją są spotkania ludzi
biznesu podczas prestiżowych zawodów
jeździeckich. Sport ten kojarzony jest z
elegancją, sukcesem i najwyższą jakością,
do czego i my - przedsiębiorcy zawsze
dążymy. Zgodnie z tą tradycja Pracodawcy Pomorza organizując Letnią Galę
Biznesu na terenie sopockiego Hipodromu w trakcie Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów w Skokach CSIO chcą
podziękować wskazanym przez kapitułę
politykom i samorządowcom i przedstawicielom mającym istotny wypływ na
kondycję polskich przedsiębiorców oraz
wspierających rozwój przedsiębiorczości
wręczając specjalne nagrody środowiska
gospodarczego.
W tym roku wyróżnieni zostaną: Marek
Belka - prezes NBP (za obronę wartości
polskiego pieniądza), minister Michał
Boni (za profesjonalizm i dążenie do dialogu z różnymi środowiskami i grupami
zawodowymi), prezydent Gdańska Paweł

Adamowicz (za determinację i konsekwencję w przygotowaniu i rozpoczęciu
wielkiej modernizacji Miasta Gdańska),
Paweł Olechnowicz - Grupa Lotos S.A.
(za zakończony sukcesem „Program
10+”) oraz DCT SA (za wybudowanie
głębokowodnego terminala kontenerowego i szybki wzrost przeładunków).
Gala rozpocznie się 10 czerwca o godzinie 17:30 po zakończeniu zawodów
jeździeckich o Puchar Narodów roz-

Ekologiczna energia
odnawialnych źródeł energii oraz różnorodnymi możliwościami wykorzystania
instalacji. Budynek wyposażony jest m.in.
w układ pozwalający odzyskiwać ciepło
z powietrza wywiewanego, nagrzewnicę
wodną, zaś na dachu budynku zainsta-

lowany jest generator wiatrowy. Dzięki
wyświetlaczowi parametrów możliwe jest
śledzenie odczytów pomiarowych zainstalowanych urządzeń.
Domek Energetyczny będzie funkcjonował
przez 2 lata w różnych miejscach Polski,
począwszy od Gdańska (tu można go obejrzeć do końca czerwca od poniedziałku do
piątku w godz. 10 - 18 na terenie kampusu
Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego).
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Eko-Energetyczny domek to instalacja,
która ma na celu demonstrację wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
praktyce. Budynek został otwarty podczas
Pomorskich Dni Energii w Gdańsku, w
uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli
(od lewej): Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energa S.A., Danuta Grodzicka-Kozak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, Jan Kozłowski, poseł
do Parlamentu Europejskiego i Ryszard
Świlski, członek zarządu województwa
pomorskiego.
Osoby odwiedzające domek mogą zapoznać się z mechanizmami funkcjonowania

grywanych pod patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólne oglądanie zawodów odbywać się będzie na
specjalnym podeście w wydzielonym
sektorze VIP obok namiotu, w którym
odbędzie się uroczystość rozdania nagród
i uroczysta kolacja.
Zgłoszenia na zakup Kart Wstępu: Sekretariat Biura „Pracodawców Pomorza”,
Małgorzata Lipska nr tel. 58/345 83 74.
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