76 BIZNES

Oxery na Hipodromie

n

awiązując tym samym do najbardziej prestiżowych
imprez biznesowych w Europie, gala stała się wyjątkową okazją do spotkania się przedsiębiorców, samorządowców i polityków. Piękne kapelusze, eleganckie
garnitury szyte na miarę… Sznyt i elegancja to słowa
które najlepiej opisują stroje gości, którzy tak licznie pojawili się
na Letniej Gali Biznesu. Na sopocki Hipodrom zawitało blisko 250
osób, a wśród nich m.in. Jerzy Buzek, Edmund Wittbrodt, Janusz
Lewandowski, Janusz Piechociński, Janusz Steinhoff, Jan Kozłowski.
Sport jeździecki kojarzony jest z elegancją, sukcesem i najwyższą
jakością do czego i my przedsiębiorcy zawsze dążymy. Ta wyjątkowa okazja do spotkania się przedsiębiorców, samorządowców
i polityków połączona jest z wręczeniem prestiżowych nagród i statuetek dla osób, instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości
oraz firm mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy naszego
kraju – tymi słowami witał uczestników Gali Zbigniew Canowiecki Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza.
Podczas tej organizowanej co 2 lata imprezy wręczane są również
prestiżowe nagrody dla osób, instytucji i firm wspierających rozwój
przedsiębiorczości. W tym roku wyróżnienie „Audacia Et Prudentia”,
czyli „Odwaga i roztropność” trafiło do Janusza Lewandowskiego,
ekonomisty i polityka, a od 2010 komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej.
Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odebrała nagrodę „Ventu Inter Vela”, czyli „Wiatr w Żagle”,
która przyznana została za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu działań gospodarczo-prorozwojowych. „Dialog
Ponad Wszystko Nagrodę” („Dialogus Supra Omnia”) to wyróżnienie natomiast otrzymała Państwowa Inspekcja Pracy za dialog, profilaktykę i współpracę ze środowiskiem gospodarczym. Odebrała je
minister Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy.
Złote Oxery to zaś wyróżnienia przyznawane podczas Letniej
Gali Biznesu samym przedsiębiorcom. Te nagrody, jak sama nazwa
wskazuje (oxer to podwójna przeszkoda w skokach jeździeckich –
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Sopocki Hipodrom zgodnie ze swoją przedwojenną tradycją staje się miejscem łączącym
biznes, kulturę i rozrywkę. Tak też stało się 14 czerwca br. podczas Letniej Gali Biznesu
organizowanej przez Pracodawców Pomorza. Całość odbyła się tuż po zakończeniu konkursu Furusiyya Nations Cup ™ Puchar Narodów rozgrywanego w ramach Oficjalnych
Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich CSIO*** Sopot 2013.
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przyp. red.) otrzymują ci odważni, którzy nie boją się poważnych
kroków, a nawet… skoków. W tym roku Złote Oxery przyznane zostały Jerzemu Gajewskiemu, prezesowi NDI SA, za budowanie od
podstaw firmy podejmującej najtrudniejsze wyzwania w budownictwie oraz Zenonowi Ziaji, prezesowi spółki Ziaja, za zbudowanie firmy, której marka stała się rozpoznawalnym znakiem na światowych
rynkach.
Laudację wygłosił prof. Edmund Wittbrodt, który wspomniał, że
w ciągu 24 lat istnienia firma Ziaja stała się kosmetycznym potentatem, o czym świadczy skala produkcji i sieć dystrybucji. Co miesiąc
zakład opuszcza ponad 5 mln sztuk produktów, które trafiają na
rynek polski, ale też węgierski, gruziński, chorwacki, ukraiński, serbski, francuski, czeski, litewski, irlandzki, ukraiński, a nawet filipiński,
wietnamski, czy japoński.
Kolejna Letnia Gala Biznesu odbędzie się za dwa lata. Znów stanie się okazją do rozmów, wymiany doświadczeń oraz doceniania
osiągnięć pomorskich biznesmenów i firm. Jedno jest też pewne,
pomorski biznes trzyma się zdecydowanie „nieźle”, nie brakuje też
osób go wspierających. A kto zdobędzie kolejne wyróżnienia? Przekonamy się już za niecałe 700 dni.
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