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POLITYKÓW I BIZNESMENÓW DBAJACYCH O ROZWÓJ GOSPODARKI

PRACODAWCY POMORZA 
nagradzają

Już po raz drugi odbyła się na 
terenie sopockiego Hipodro-
mu LETNIA GALA BIZNESU. 
Jej inicjatorem i głównym or-
ganizatorem jest prezes PP 
Zbigniew Canowiecki, który 
tak mówi o jej filozofii:

- PRACODAWCY POMORZA 
chcą podziękować wskaza-
nym przez Kapitułę politykom, 
samorządowcom i przedsta-
wicielom instytucji mających 
istotny wpływ na kondycję 
polskich przedsiębiorstw, oraz 
wspierających rozwój przed-
siębiorczości, wręczając spe-
cjalne nagrody środowiska 
gospodarczego.

AUDACIA 
ET PRUDENTIA, 
czyli: ODWAGA 
I ROZTROPNOŚĆ

Jej laureatem został Janusz Le-
wandowski – komisarz Unii Eu-
ropejskiej, za szczególny wkład 
w zmiany ustroju gospodar-
czego w Polsce po roku 1989 
oraz obecne zaangażowanie 
w umacnianie pozycji Polski 
w Unii Europejskiej. Jego lauda-
torem był wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński. 
Pochwalił  go za odwagę, roz-
tropność i przedkładanie dialo-
gu ponad wszystko.
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DIALOGUS SUPRA OMNIA (DIALOG PONAD WSZYSTKO). 

Nagrodzono nią PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY za dialog, profilaktykę i współpra-
cę ze środowiskiem gospodarczym. Nagrodę odebrała Iwona Hickiewicz – główny 
Inspektor Pracy. Laudację wygłosiła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka – prze-
wodnicząca  Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. 

Od lewej: Izabela Mrzygłodzka, Iwona Hickiewicz, Mieczysław Szczepański – Okręgo-
wy Inspektor Pracy w Gdańsku z żoną
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Nagrody przyznano w trzech 
kategoriach: polityk, instytu-
cja, działacz gospodarczy.
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Jerzy Gajewski – właściciel i prezes NDI.  ZŁOTY OXER dla 
Jerzego Gajewskiego – prezesa firmy NDI z Sopotu za zbu-
dowanie od podstaw przedsiębiorstwa podejmującego 
najtrudniejsze wyzwania w budownictwie. Laudatorem 
był Janusz Steinhoff.

ZŁOTY OXER dla Zenona Ziai z Gdańska za stworzenie fir-
my, której marka stała się rozpoznawalnym znakiem na 
światowych rynkach. Laudację wygłosił senator, b. rektor 
Politechniki Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt.               
     Anna Kłos

Dwa razy ZŁOTY OXER dla biznesu. 
Co to jest oxer wyjaśniał b. wielokrotny mistrz Polski w kon-
kurencji skoki przez przeszkody – Antoni Pacyński. To naj-
trudniejszy skok podwójny. Jego opanowanie świadczy o du-
żej klasie konia i zawodnika. Biznesmena też. Oto kto zasłużył 
na taką statuetkę: Fo
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VENTUS INTER VELA 
(WIATR W ŻAGLE) 

przypadł Teresie Kamińskiej – prezes zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - za konsekwencję i determi-
nację w inicjowaniu oraz wspieraniu działań gospodarczo-
prorozwojowych. Do odczytania laudacji ochoczo zgłosiło 
się aż dwu dostojników: obecny minister gospodarki i wice-
premier Janusz Piechociński i były – Janusz Steinhoff. Nie 
szczędzili pozytywnych określeń: dynamiczna, odważna, 
przedsiębiorcza, chwytająca nowe inicjatywy wprost „z po-
wietrza”. Przykładem mogą być jej działania, aby opuszczo-
ne tereny stoczniowe w Gdyni nie straszyły zaniedbaniem, 
ale aby zakwitło na nich nowe życie.
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Kasztanowy 
Gościniec ma rok

Biorąc pod uwagę tak krótki okres działalno-
ści, można uznać go za fenomen wśród po-
morskich lokali gastronomicznych.

Strzebielinko pod Gniewinem to miej-
scowość, w której zamieszkiwali Hiszpa-
nie podczas ubiegłorocznych Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. Nie jest to 
jeszcze miejsce znane na cały kraj, ale 
z pewnością jest na dobrej drodze ku 
temu. Przyzwoity dojazd, blisko do mia-
sta gminnego, ale zarazem cisza, spokój 
i dużo zieleni. Bardzo blisko do ogrom-
nego, czystego jeziora Żarnowieckiego 
i ledwie 15 kilometrów na nadmorskie 
plaże. Nie byle jakie plaże, bo te uznawa-
ne za najlepsze w Polsce – Dębki, Lubia-
towo, Karwia, Białogóra...

To wręcz idealne miejsce do wypo-
czynku. Leżący właśnie w Strzebielinku 
lokal Kasztanowy Gościniec został urzą-
dzony według najwyższych standardów. 
Potwierdza to zdobyty niedawno tytuł 
najlepszego lokalu gastronomicznego 
w powiecie wejherowskim. 

Jeśli ktoś nie próbował jeszcze sandacza 
na lustrze porowym, makaronu Tagliatel-
le w kremowym sosie z wędzonym łoso-
siem, cielęciny Saltimbocca, deVolaille 
na marchwiowym spaghetti, smażonego 
arbuza polanego sosem miodowo-orze-
chowym czy kremu z pomidorów z do-
datkiem pierożków serowych, koniecznie 
musi udać się do tego kulinarnego raju. 
A Kasztanowy Gościniec odwiedziła już 
m.in. znana na całym świecie piosenkar-
ka Shakira, aktor Jan Nowicki i członko-
wie kabaretu Ani Mru Mru. 

- Ten rok był dla nas bardzo pracowi-
tym okresem, ale cieszymy się z efektów, 
jakie osiągnęliśmy i z tego, że jesteśmy 
już rozpoznawalną na Pomorzu mar-
ką - przyznaje zadowolony Fetta Rafał, 

właściciel lokalu. - Wiemy jednak, że nie 
możemy na tym poprzestać, dlatego dalej 
każdego dnia będziemy ciężko pracować 
nad tym, by nasi klienci czuli się tutaj jak 
najlepiej.

Warto dodać, że w Kasztanowym Go-
ścińcu można również wynająć pięć no-
woczesnych pokoi: 2, 3 i 4-osobowych 
z osobnym wejściem i łazienką. Goście 
mają do dyspozycji bezprzewodową 
sieć internetową oraz kameralną jadalnię 
z bezpośrednim wyjściem na taras.

Poza tym jest to doskonałe miejsce do 

imprez, takich choćby jak wesela, ban-
kiety i komunie. Dysponuje bowiem salą 
bankietową mogącą pomieścić aż 120 
gości. Natomiast od maja dla klientów 
będzie otwarta stadnina koni, dzięki cze-
mu przyjeżdżający tu będą mogli uczyć 
się jazdy konnej. Mp

KASZTANOWY GOŚCINIEC
84-250 Gniewino, Strzebielinko 1 a tel. 
667-910-690, 514-099-823
poczta@kasztanowygosciniec.pl
www.kasztanowygosciniec.pl
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