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Między niebem a Ziemią… Krzysztof Zapart i Sylwia Zarzycka ambasadorami Dolnego Śląska
Krzysztof Zapert i Sylwia Zarzycka otrzymali tytuły Ambasadorów Regionu Dolnośląskiego podczas uroczystej gali
Orłów Tygodnika „Wprost”, która odbyła się we wtorek we Wrocławiu. Statuetkę lidera regionu w dziedzinie biznesu
odebrali przedstawicie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.
Wyróżnienia tygodnika „Wprost” dla najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw otrzymało kilkanaście najlepszych firm
z województwa dolnośląskiego.
Krzysztof Zapert jest rekordzistą Polski w długości i czasie lotu balonem gazowym, uczestnikiem Pucharu GordonBenetta, reprezentantem Polski w sportach balonowych. Mecenas Sylwia Zarzycka jest radcą prawnym, prezesem
Fundacji Między Niebem a Ziemią, która pomaga rodzicom niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci.
Ponadto podczas gali wyróżnienia odebrały też najlepsze szpitale województwa dolnośląskiego, tj. Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Regionalny - Szpital Specjalistyczny "Latawiec", Dolnośląskie Centrum
Chorób Serca „MEDINET” oraz Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ.

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech
lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało
opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.
Orły Tygodnika „Wprost” odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Partnerem strategicznym
projektu Orły Tygodnika „Wprost” jest PKO Bank Polski. Projektowi partnerują także Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, SAP, Bisnode oraz Krajowa Izba Gospodarcza i Enterprise
Europe Network. Partnerem dolnośląskiej edycji Orłów Tygodnika „Wprost” było miasto Wrocław, a partnerem
merytorycznym – Ekosystem.
W pierwszej edycji projektu Orły tygodnik

„Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, w

Kujawsko-Pomorskiem, na Śląsku, w Lubelskiem i na Podlasiu, w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na
Mazowszu, na Pomorzu oraz w woj. zachodniopomorskim. W tym roku wyróżnienia odebrali już najlepsi
przedsiębiorcy na Podlasiu, na Pomorzu oraz w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Mazowszu.
Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od
Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc
biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało
się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego
(więcej: http://goo.gl/KvKQmA).
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