
Natomiast  w  kategorii 
duże  Przedsiębiorstwo 
laureatami  zostali:  de-
epwater  Container  Ter-
minal  Gdansk  S.A.  (dCT 
Gdańsk  S.A.),  Gdańskie 
Przedsiębiorstwo  Energe-
tyki Cieplnej sp. z o.o. oraz 
IGloTEX S.A. ze Skórcza.
Statuetkę  Pomorski 

Pracodawca  Roku  2011 
w kategorii duże Przed-
siębiorstwo  otrzymał 
dCT Gdańsk S.A. Nagro-
dę odebrał prezes zarzą-
du Boris Wenzel. 
Na  gali  została  wrę-

czona  też  coroczną  Na-
grodę  Gospodarczą  Złoty  oxer.  W  tym  roku  sta-
tuetkę  otrzymała  firma  drutex  z  Bytomia,  której 
prezesem i właścicielem jest  leszek Gierszewski.
Tegoroczny Złoty oxer przyznany  został  za dy-

namiczny rozwój przedsiębiorstwa będącego obec-
nie największym producentem stolarki  otworowej 
PVC w Europie oraz za konsekwencję i determina-
cję w budowaniu firmy, której wyroby są eksporto-
wane na rynki całego świata.

I  tak  do  grona  ubiegłorocznych  laureatów  tej 
nagrody – Grupy lotos S.A. i prezesa zarządu Paw-
ła  olechnowicza  oraz  dCT  Gdańsk  S.A.  i  prezesa 
zarządu Borisa Wenzla  –  dołącza  bytowska  firma 
drutex SA i jej prezes zarządu leszek Gierszewski.

W Centrum Konferencyjnym Hotelu She-
raton w Sopocie odbyła się Gala Evening 
Pracodawców Pomorza, w  czasie  której 

wręczone  zostały  statuetki  Pomorski  Pracodawca 
Roku  2011  oraz Nagroda Gospodarcza  Pracodaw-
ców Pomorza – Złoty oxer.
Złoty  oxer  to  trudna,  podwójna  przeszkoda 

w skokach jeździeckich, którą pokonują bezbłędnie 
tylko najlepsi  jeźdźcy. dlatego  inspiracją dla Pra-
codawców Pomorza było przyznanie nagrody takim 
przedsiębiorstwom,  które  na  trudnym,  konkuren-
cyjnym  rynku  podejmują  się  działań  niezwykle 
odważnych, nowatorskich, wykonując  tym samym 
skok w  inną przestrzeń  gospodarczą,  zapewniając 
sobie jednocześnie rynkowy sukces. 
Konkurs  odbywał  się  pod  Honorowym  Patro-

natem  Marszałka  Województwa  Pomorskiego 
Mieczysława  Struka  oraz Wojewody  Pomorskiego 
Ryszarda Stachurskiego. Wśród licznych gości byli 
Marszałek  Senatu Bogdan Borusewicz, Wojewoda 
Pomorski Ryszard Stachurski oraz Ryszard Świlski 
– członek zarządu województwa pomorskiego.

Nagroda Pomorski Pracodawca Roku 2011 przy-
znawana  jest w  trzech  kategoriach: małe,  średnie 
i  duże  przedsiębiorstwo.  laureatami  drugiej  edy-
cji  konkursu  przedsiębiorstwa  w    kategorii  Małe 
Przedsiębiorstwo  zostały  firmy:  ASMo  sp.  z  o.o. 
z Gdyni, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” ze Skarszew oraz STBU Brokerzy Ubezpiecze-
niowi sp. z o.o. z  Sopotu.

Statuetkę  Pomorski  Pracodawca 
Roku  2011  w  kategorii  Małe  Przed-
siębiorstwo  otrzymała  Gminna  Spół-
dzielnia  „Samopomoc  Chłopska” 
Skarszewy.  Statuetkę  odebrał  prezes 
zarządu Gerard Grosz.
W  kategorii  Średnie  Przedsiębior-

stwo wyróżnione  zostały: AlU  Inter-
national  Shypyard  sp.  z  o.o.  z Gdań-
ska, Międzynarodowe Targi Gdańskie 
S.A.  oraz  Przedsiębiorstwo  Usług 
drogowo-Mostowych  S.A.  z  Koście-
rzyny.
Statuetkę  Pomorski  Pracodawca 

Roku 2011 w kategorii Średnie Przed-
siębiorstwo  otrzymały  Międzynaro-
dowe  Targi  Gdańskie  S.A.  Statuetkę 
odebrał  prezes  zarządu  Andrzej  Ka-
sprzak. 
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eveNING

Nagrody Gospodarcze Pracodawców 
Pomorza i Złoty Oxer dla najlepszych 

na Pomorzu i nie tylko... 
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Złotego Oxera za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz za konsekwencję 
i determinację w budowaniu własnej firmy z rąk marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza odebrał Leszek Gierszewski właściciel firmy Drutex SA.

Boris Wenzel prezes DCT Gdańsk SA otrzymał 
statuetkę „Pomorski Pracodawca Roku 2011” 
w kategorii Duże Przedsiębiorstwo. 

Ryszard Stachurski wojewoda pomorski 
wręczył na ręce prezesa Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” Skarszewy Gerarda Grosz 
statuetkę „Pomorskiego Pracodawcy Roku 2011”  
w kategorii Małe Przedsiębiorstwo.
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