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Szanowni Państwo! 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Echa Klimawentu”. Bardzo nas cieszy, że pismo jest tak chętnie czytane.
W niniejszym numerze znajdą Państwo wiele ciekawych informacji, między innymi na temat nagród zdobytych 
przez naszą firmę, realizowanych projektów, konkursu rowerowego oraz tego, jak się piecze tartę czekoladową.
Życzymy przyjemnej lektury, która – mamy nadzieję – umili Państwu czas nadchodzącego majowego weekendu.

Zespół redakcyjny
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Klimawent laureatem w konkursie Pracodawca 
– Organizator Pracy Bezpiecznej

W ogólnopolskim konkursie Pracodawca – 
Organizator Pracy Bezpiecznej, organizowanym 

przez Głównego Inspektora Pracy, pierwsze miejsce 
wśród średniej wielkości przedsiębiorstw przyznano 
naszej firmie. Prezes Zarządu Janusz Kaszyński 
podkreśla, że Kapituła Konkursu na etapie eliminacji 
brała pod uwagę wiele kryteriów, takich jak stworzenie 
w firmie wyjątkowo bezpiecznych warunków 
pracy, niską wypadkowość, brak pozwów firmy do 
Sądu Pracy, terminowe wypłacanie wynagrodzeń 
i składek ZUS, a nawet relacje międzyludzkie istniejące 
w przedsiębiorstwie. Komentując ten ostatni aspekt, 
Prezes zwraca uwagę na kilka działań, które są                   
z pozoru mało istotne, ale pokazują atmosferę i sposób 
budowania relacji w firmie:
– Po pierwsze, Klima-

went co roku opraco-
wuje i wydaje kilkaset 
kalendarzy ściennych 
dla partnerów firmy     
w kraju i zagranicą. 
Kalendarz na 2013 r. 
zatytułowany Power of 
People (Potęga Ludzi), 
prezentuje pracowni-
ków firmy jako funda-
ment istnienia przed-
siębiorstwa. Są tam 
zarówno pracownicy 
fizyczni, jak i umysłowi 
z charakterystycznymi 
motywami związanymi 
z ich stanowiskiem pracy. Kalendarz jest pieczołowicie 
dopracowywany pod względem wizualnym, ale naj-
istotniejsze jest tu jego przesłanie: ludzie w firmie są 
ważniejsi niż sama organizacja przedsiębiorstwa. Za-
rząd niewiele zdziała, nawet jeżeli będzie się składał     
z samych geniuszy. Prezes Janusz Kaszyński dodaje, że 
kalendarz Klimawentu na 2014 r. również jest poświę-
cony pracownikom firmy – tym razem jest to jej żeńska 
część. Na każdej ze stron kalendarza są prezentowane 
nasze Panie, których głowy są przystrojone w orygi-
nalne wianki.
Po drugie, od dwóch lat raz w tygodniu pracownicy 

Klimawentu uczestniczą we wspólnych zajęciach 
gimnastycznych na świeżym powietrzu, przy muzyce 
i pod nadzorem instruktorki aerobiku. W tych 
dobrowolnych zajęciach bierze udział około jedna 

trzecia zatrudnionych osób. Wydawałoby się, że jest 
to błaha rzecz, ot – zwykła gimnastyka. Jednak na 
relacje w firmie znakomicie wpływa fakt, że wspólny 
układ choreograficzny tworzą zarówno członkowie 
zarządu, jak i szeregowi pracownicy, bez względu na 
zajmowane stanowisko.
Po trzecie, co pół roku w firmie jest wydawany 

biuletyn informacyjny „Echo Klimawentu”, w którym są 
prezentowane bieżące wydarzenia z życia firmy. Są tam 
informacje o realizowanych przez nas interesujących 
zamówieniach, ale także ciekawostki z życia 
pracowników (komu urodziło się dziecko, kto odszedł 
na emeryturę), przedstawia się nowo zatrudnionych 
pracowników, relacjonuje żeglarskie integracyjne 
rejsy jachtem po Zatoce Gdańskiej, prezentuje relacje 

pracowników z innych 
ciekawych wydarzeń, 
na przykład ze 
spektakli teatralnych, 
na które pracownicy 
otrzymują bezpłatne 
bilety.
Podane przykłady 

mogą się wydawać 
drobnymi rzecza-
mi, ale zbudowane                           
w ten sposób relacje 
mają znaczący wpływ 
na podejście do pracy, 
a to z kolei przekłada 
się zarówno na suk-
cesy odnoszone przez 

firmę, jak i wzrost poczucia własnej wartości każdego 
członka Klimawentowskiej społeczności.
Ponieważ jest to już druga nagroda dla naszej fir-

my  w tym konkursie (pierwszą przyznano jeszcze 
w 1996 r., kiedy firma była zakwalifikowana jako małe 
przedsiębiorstwo), spotykam się czasami z pytaniem, 
skąd się bierze ta szczególna troska o pracowników. 
Uważam to pytanie za czysto filozoficzne. To tak, jakby 
rozwikłać problem, dlaczego niektórzy zabijają i krad-
ną, a inni są uczciwi. Myślę, że tak jak w życiu, zacho-
wania ludzi są wynikiem genów i wychowania. A jeżeli 
miałbym w kilku słowach określić misję nowoczesnego 
przedsiębiorstwa, to uważam, że celem istnienia każ-
dej firmy powinny być nie tylko zyski, ale też uczciwość 
i odpowiedzialność wobec pracowników, klientów czy 
partnerów biznesowych. Pracownicy są tu szczególnie 

Ogólnopolski Konkurs Państwowej 
Inspekcji Pracy

Wręczenie nagrody – Zamek Królewski w Warszawie 
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ważni i powinni być postrzegani nie jako środki pro-
dukcji, ale przede wszystkim jako ludzie. Ludzie, którzy 
mają swoje rodziny, problemy, a często są jedynymi 
żywicielami rodziny. Chciałbym zaznaczyć, że zarząd 
Klimawentu to nie są osoby zapominające o bizneso-
wym podejściu do funkcjonowania firmy. Dążenie do 
wypracowania zysku jest, jak w każdej zdrowej firmie, 
zadaniem numer jeden, ale nie jest nim maksymaliza-
cja zysku za wszelką cenę, kosztem słabszych. Takie 
podejście powinno towarzyszyć wszystkim przedsię-
biorcom, bez względu na zagrożenia, z którymi spotyka 
się dzisiaj każda firma na coraz trudniejszym i globali-
zującym się rynku, gdzie cięcie kosztów wydaje się je-
dyną receptą na przetrwanie. Klimawent też ma swoje 
problemy, mimo że jest producentem specjalistycznych  
i uznanych w kraju i zagranicą urządzeń filtrowentyla-
cyjnych. My staramy się jednak iść inną drogą, nie ciąć 
kosztów za wszelką cenę i nie uczestniczyć w wyścigu, 
ale dysponując potencjałem intelektualnym tkwiącym                                                                                            
w pracownikach, staramy się z powodzeniem wynaj-
dować nisze rynkowe i tworzyć innowacyjne, dziewi-
cze produkty, jeszcze nietknięte przez konkurencję. 
Dam tu przykład takiego właśnie podejścia. Kilka lat 
temu w Katowicach miała miejsce katastrofa budow-
lana – zawaliła się hala wystawienniczo-targowa, zgi-
nęło wielu ludzi. Przyczyną katastrofy było nadmier-
ne obciążenie dachu budynku śniegiem. To tragiczne 
wydarzenie było dla nas inspiracją do skonstruowania 
systemu automatycznego usuwania śniegu z dachów 
budynków poprzez jego zdmuchiwanie. Jako firma     
z olbrzymim doświadczeniem w zakresie wentylacji 
i przepływów powietrza skonstruowaliśmy urządzenie, 
które poradziło sobie z tym problemem, zapewniając 
wysoki poziom bezpieczeństwa budynków. Aktualnie 
rozpoczynamy wdrażanie tego interesującego, 
niszowego produktu. Podążając tym samym tropem, 
stworzyliśmy kolejne innowacyjne rozwiązanie, 
polegające na usuwaniu śniegu i lodu z dachów TIR-
-ów po całonocnym postoju. Kto z nas, kierowców, nie 
spotkał się ze spadającymi kawałkami śniegu i lodu  

z jadącej przed nami ciężarówki? Okazuje się, że oba 
problemy nie są dotychczas rozwiązane na świecie. 
Odkryliśmy niezagospodarowane nisze rynkowe                                        
i dzięki temu mamy szansę na dalszy dynamiczny rozwój 
Klimawentu, z korzyścią i dla przedsiębiorstwa, i dla 
zatrudnionych w nim doskonałych i zaangażowanych 
pracowników.
W związku ze zdobyciem przez Klimawent pierwszego 

miejsca w tym konkursie odwiedził nas senator 
Kazimierz Kleina, który obejrzał firmę i zapoznał się 
z jej działalnością oraz produkowanymi przez nas 
urządzeniami. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się produkowane przez Klimawent urządzenia do 
odśnieżania dachów budynków oraz pojazdów.

Autorzy: Natalia Kaszyńska, Janusz Kaszyński 

Wizyta senatora Kazimierza Kleiny w Klimawencie

Nagrodzeni w Zamku Królewskim w Warszawie 
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Klimawent stawia na rozwój 

 Dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej

Klimawent stawia na ciągły rozwój w myśl zasady, 
że  kto  w  biznesie  się  nie  rozwija,  ten  się cofa,

a w konsekwencji – wypada z rynku i przestaje istnieć. 
W związku z tym co roku są w firmie realizowane 
inwestycje mające na celu powiększenie lub 
modernizację istniejącej infrastruktury. Dzięki 
inwestycjom możemy wprowadzać na rynek 
innowacyjne urządzenia oraz zwiększamy efektywność 
prowadzonej działalności.
W ciągu ostatnich pięciu lat kilka inwestycji Klima-

wentu było wspófinansowanych ze środków pochodzą-
cych z funduszy europejskich. 

Projekt o nazwie „Modułowy system informatyczny 
B2B usprawniający kooperację z partnerami firmy 
Klimawent S.A.” był realizowany w latach 2009–2010. 
W ramach tego projektu został wprowadzony system 
informatyczny w samej firmie oraz w firmach z nami 
współpracujących. Wdrożenie systemu przyczyniło 
się do zwiększenia efektywności współpracy między 
firmami, a także istotnie usprawniło wiele procesów 
zachodzących w gospodarce magazynowej, logistyce, 
produkcji oraz sprzedaży w naszej firmie.

W 2011 r. zakończyliśmy inwestycję „Klimawent S.A. 
– szansa na zostanie liderem w branży urządzeń filtro-
wentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni”. 
Jej celem było uruchomienie nowej linii produkcyjnej 
urządzeń filtrowentylacyjnych. W ramach projektu Kli-
mawent zakupił i zmodernizował budynek produkcyjny 
oraz zakupił nowoczesne maszyny wykorzystywane 
przy produkcji urządzeń.
Kolejny realizowany przez naszą firmę projekt 

– „Inwestycja w komorę bezechową w firmie 
Klimawent podstawą do wdrożenia innowacyjnych 
technologii” został zakończony w 2012 r. W wyniku 
przeprowadzonej inwestycji została wybudowana 
komora bezechowa, w której są dokonywane pomiary 
mocy akustycznej na potrzeby naszej firmy oraz na 
zlecenie innych przedsiębiorstw. Dodatkowo w ramach 
projektu powstało studio filmowe „green-box”, które 
jest wykorzystywane przy realizacji materiałów 
reklamowych – filmów oraz fotografii. 

Obecnie realizujemy projekt pod tytułem „Urucho-
mienie sprzedaży nowych innowacyjnych produktów    
i usług poprzez rozbudowę i wyposażenie hali maga-
zynowej oraz zakup maszyn w firmie Klimawent S.A.      
w Gdyni”. Projekt zakłada rozbudowę istniejącej hali 
magazynowej oraz zakup wyposażenia hali i maszyn 
wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. W wy-
niku realizacji projektu na rynek zostaną wprowadzo-
ne innowacyjne produkty: system automatycznego 
odśnieżania dachów płaskich SNOW-OUT oraz urzą-
dzenie do usuwania śniegu z dachów samochodów 
ciężarowych SNOW OUT ROOF. Inwestycja zostanie 
zakończona w grudniu bieżącego roku.

Autorka: Joanna Koniarek-Majkowska

Zaplecze komory bezechowej

Komora bezechowa

Zmodernizowany budynek produkcyjny



6 Echo klimawEntu Nr 01/2014

Klimawent wśród najdynamiczniej                     
rozwijających się przedsiębiorstw

Wycieczki dydaktyczne 

Gazele Biznesu 

Współpraca z Politechniką Gdańską  

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej 
rozwijających się małych i średnich firm. 

Pierwsza edycja rankingu odbyła się w 2000 r. Gazela 
to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki 
niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale 
daje sobie radę wśród nawet znacznie większych 
konkurentów. Autorem rankingu 
jest wywiadownia gospodarcza 
Coface Poland odpowiedzialna za 
weryfikację danych finansowych 
zgłoszonych przedsiębiorstw.
Po ogłoszeniu rankingu, od 

grudnia do marca „Puls Biznesu” 
organizuje w 12 miastach Polski 
specjalne uroczystości, podczas 
których w obecności regional-
nych władz wręcza się laureatom 
statuetki i pamiątkowe dyplomy. 
To również okazja do spotkania 
najlepszych menedżerów i po-
szerzenia wiedzy.

Ranking Gazele Biznesu jest sporządzany co roku przez 
dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej Bonnier 
Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” takie zestawienia 
opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji,           
z Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii oraz ze Słowenii. 
Kryteria wyboru Gazel w poszczególnych krajach są 

dostosowane do lokalnych 
warunków gospodarczych, 
ale cel wszędzie jest ten sam: 
promowanie małej i średniej 
przedsiębiorczości.
Firma Klimawent po raz ko-

lejny wzięła udział w rankingu 
Gazel Biznesu i zdobyła wyso-
ką pozycję.

Autorka: Natalia Kaszyńska

Firma Klimawent od kilku lat współpracuje                                    
z Politechniką Gdańską w ramach wymiany                           

i praktyk studenckich z programu AIESTE. Gościliśmy 
już u nas praktykantów z różnych stron świata, 
na przykład z Syrii, Chin czy Niemiec. Niedawno 
odwiedziła nas także kadra naukowo-dydaktyczna 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.                               
W najbliższym czasie odbędą się wycieczki dydaktyczne 

dla studentów z Wydziału Mechanicznego, aby przyszli 
inżynierowie mogli się zapoznać z działalnością 
firmy. Obecnie są również opracowywane ciekawe 
tematy prac magisterskich dla studentów ostatnich 
roczników, którzy będą mieli okazję przygotowywać 
pracę dyplomową na podstawie doświadczenia 
technologicznego Klimawentu.

Autorka: Natalia Kaszyńska 

Wiceprezes Joanna Koniarek-Majkowska odbierająca nagrodę 
w Operze Bałtyckiej w Gdańsku

Kadra dydaktyczna Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Prezentacja wirników na terenie firmy Klimawent
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Japoński laser nowej generacji

Dział CNC 

Dział CNC jako część pionu technicznego stano-
wi istotne wsparcie dla procesów produkcyjnych 

Klimawentu. Filary działu stanowi doświadczona ka-
dra pod kierownictwem Jerze-
go Kitowicza oraz nowoczesny 
park maszynowy (pod nadzo-
rem technologa Andrzeja Lisa), 
umożliwiający kompleksowe 
wykonywanie złożonych techno-
logicznie zleceń, gwarantujący 
precyzję i estetykę wyrobów,                        
a także zapewniający termino-
wość świadczonych usług.
Korzystamy z wysoko wydaj-

nych urządzeń do cięcia i gięcia, 
takich jak wycinarka laserowa, 
wykrawarka rewolwerowa 
oraz prasa krawędziowa. 
Nasza produkcja opiera się na 
blachach stalowych (zimno- i gorącowalcowanych), 
ocynkowanych, nierdzewnych, aluminiowych                   
(o różnym stopniu twardości) oraz mosiężnych. 
Przetwarzamy arkusze o różnych grubościach                                                         
(w wypadku stali węglowej nawet do 20 mm),    
o wymiarach maksymalnych 1500 x 3000 mm. W 2013 r. 
dział CNC przerobił prawie 400 t materiału i przewiduje 
się, że ta ilość z roku na rok będzie wzrastać.
Oprócz wytwarzania detali do wyrobów katalogowych 

Klimawentu świadczymy także usługi dla klientów 
zewnętrznych (wraz z doradztwem technicznym). 
Stanowią one około 30% całkowitej produkcji. 
Klienci działu CNC reprezentują głównie takie branże, 
jak klimatyzacja i wentylacja, hydraulika siłowa, 
działalność remontowo-budowlana oraz produkcyjna 
(np. producenci schodów, balustrad, witryn itp.).

W związku z tym, że Klimawent jest prężnie rozwijającą 
się firmą oraz chce inwestować w zaawansowane 
technologie, na początku tego roku Zarząd podjął 

decyzję o zakupie nowej 
wycinarki laserowej (do 
lutego br. przez 7 lat                                                           
w firmie był wykorzystywany 
laser firmy Bystronic).
W odpowiedzi na nasze 

zapytanie ofertę sprzeda-
ży nowego lasera złożyły 
takie firmy, jak Bystronic, 
Mitsubishi, belgijska firma 
LVD oraz Amada. Spośród 
wymienionych propozy-
cji najkorzystniejsza pod 
względem technicznym 
oraz finansowym okazała 
się oferta Amady (model 

LCG 3015). O jej wyborze zadecydował również fakt, 
że w naszym parku technologicznym mamy już wiele 
maszyn tej japońskiej firmy, między innymi wykrawarki 
rewolwerowe czy prasy krawędziowe, które są nieza-
wodne.
Wycinarka laserowa LCG 3015 charakteryzuje 

się bardzo dobrymi parametrami technicznymi.                        
Z powodzeniem wycina elementy ze stali węglowej 
(maksymalna grubość 20 mm), stali stopowej – 
nierdzewnej (maksymalna grubość 10 mm) oraz 
aluminium (maksymalna grubość 8 mm). Poza 
wymienionymi możliwościami cięcia blach różnej 
grubości nowy laser charakteryzuje się również dużą 
prędkością i dokładnością, co ma wpływ na koszty         
i jakość wykonywanych elementów. 

Autorzy: Agnieszka Kass, Jan Kaczmarek

Pracownicy działu CNC, od lewej: Paweł Kortas, Allan Seyfried, Sebastian 
Maślonkowski, Agnieszka Kass, Piotr Maliszewski, Jerzy Kitowicz, Andrzej Lis
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Instalacja odpylająca i wentylacja ogólna dla OPEC Sp. z o.o.

Odsysacze spalin w Państwowej Straży Pożarnej

Ciekawe realizacje 

W       lutym 2014 r. Klimawent S.A. został wybrany, jako 
najlepsza firma spełniająca wymogi przetargu, na 

wykonawcę instalacji odpylającej i wentylacji ogólnej 
w budynku węzła ciepłowniczego OPEC Sp. z o.o.                           
w Gdyni przy ul. Chylońskiej 54a. Umowa przewiduje 
serwisowanie całej instalacji przez prawie 4 lata. Przyjęty 
w obiekcie system wentylacyjny został opracowany na 
podstawie naszego rozwiązania technicznego, które 
zakłada wentylację 10 stanowisk pracy za pomocą 
urządzeń naszej firmy. Zamówienie zostało zrealizowane 
w marcu br. Wykonano centralną instalację odpylania                 
z montażem urządzenia filtrowentylacyjnego UFO-4-M/N i ramion ERGO na stanowiskach spawalniczych. 

Celem wykonanej instalacji jest zapewnienie czystego 
powietrza na stanowiskach pracy. W okresie zimowym 
przewidziano powrót oczyszczanego powietrza na halę, 
a latem jest ono usuwane na zewnątrz. Wentylacja ogólna 
pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych i biurowych 
dokonuje się za pomocą systemu instalacyjnego                                                           
z odzyskiem ciepła poprzez centralę wentylacyjną. 
Lokalizacja obiektu przy ruchliwej trasie SKM narzuciła 
wysokie standardy estetyczne dla zewnętrznych 
elementów instalacji, co zostało z powodzeniem 
zrealizowane. 

Autor: Marek Bęben-Dobrowodzki

18  lipca ubiegłego roku Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Lęborku ogłosiła przetarg 
na dostawę i montaż nowego i kom-
pletnego systemu odsysania spalin na 
trzech stanowiskach wraz  z przygo-
towaniem podłączenia dla kolejnych 
czterech stanowisk. Do przetargu 
przystąpiły trzy firmy. Klimawent zło-
żył najlepszą ofertę na wykonanie wy-
żej wymienionego zadania. 
W ofercie zaproponowaliśmy, 

aby cztery stanowiska wyposażyć                          
w kanałowy system odsysania spalin 
KOS-L, po którym porusza się jeden 
odsysacz spalin SSAK-L ze ssawką 
elektromagnetyczną. Zaletą takiego 
rozwiązania jest to, że podczas 
alarmowych wyjazdów strażackich 
obsługa wozu strażackiego nie musi 
pamiętać o konieczności ręcznego 

wypinania ssawek z rury wydechowej. 
Stanowiska odciągu spalin zostały 
pogrupowane i podłączone do 
dwóch wentylatorów dachowych. 
Sterowanie wentylatorami odbywa 
się automatycznie drogą radiową. 
Polega na tym, że w każdym wozie 
strażackim zostały zamontowane 
nadajniki, a w garażu strażackim – 
odbiornik. Wentylatory włączają się 
automatycznie w chwili uruchomienia 
silnika wozu strażackiego. Wyłączenie 
wentylatorów odbywa się również 
automatycznie po wyłączeniu silnika. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu strażacy 
nie muszą pamiętać o ręcznym 
włączaniu i wyłączaniu wentylatorów. 
Nie ma na to czasu – spieszą się 
do akcji, a rozwiązanie wentylacji 
pozostawili naszej firmie.

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku to kolejna 
w Polsce strażnica, w której zostały 
zamontowane urządzenia firmy 
Klimawent S.A. do odciągu spalin 
pochodzących z wozów strażackich.

 Autor: Łukasz Waligórski

OPEC Gdynia – ramiona odciągowe ERGO

PSP Lębork – odsysacz spalin KOS-L-SSAK

OPEC Gdynia – urządzenie UFO 4 M/N
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Rowerzyści w Klimawencie

Do pracy jadę rowerem

W  tym roku firma Klimawent 
wzięła udział w trzeciej edycji 

konkursu „Do pracy jadę rowerem”, 
organizowanego przez Zarząd Dróg    
i Zieleni w Gdyni. Celem konkursu jest 
zachęcenie pracowników firm mają-
cych siedzibę w Gdyni do podróżo-
wania do swoich miejsc pracy rowe-
rem. Ponieważ dla Klimawentu czyste 
powietrze odgrywa niezwykle ważną 
rolę, Zarząd postanowił wesprzeć ro-
werzystów i zasponsorował wszystkim 
uczestnikom konkursu kaski ochron-
ne. Na terenie firmy znajduje się rów-
nież specjalny parking przygotowany 
wyłącznie dla osób podróżujących ro-
werem. Udział w konkursie to świet-
na okazja, aby zmobilizować siebie           
i kolegów z pracy do wyboru bardziej 
ekologicznego sposobu podróżowa-
nia, zadbania o dobre samopoczucie 
i zdrowie, ale też do zaoszczędzenia 
czasu przez omijanie korków.
Konkurs polega na regularnym 

podróżowaniu do pracy rowerem                    
i rejestrowaniu swoich podróży. Ci, 
którzy przejadą największą liczbę kilo-
metrów, otrzymają bardzo atrakcyjne 
nagrody o wartości 1400 zł, 1100 zł, 
800 zł, 500 zł oraz 200 zł. Rowerzyści 
będą również nagradzani „śniadania-
mi rowerowymi” w postaci kanapek, 
drożdżówek i owoców.

Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia                      
i będzie trwał do 31 lipca tego roku. 
Do konkursu zgłosiło się 80 gdyńskich 
firm, w sumie około 700 osób. Firmę 
Klimawent reprezentuje 7 pra-
cowników. Poniżej przedstawiamy ich 
sylwetki oraz uzasadnienie wzięcia 
udziału w konkursie.
Drużynę     damską   firmy  Klima-

went reprezentuje Wiceprezes 
Zarządu Natalia Kaszyńska.

Natalia Kaszyńska – Wiceprezes 
Zarządu, jeździ rowerem miejskim 
firmy Electra Bike, 10 km w obie strony.  
Zgłosiła się do konkursu, ponieważ 
zmotywowało ją to do codziennej 
jazdy na rowerze, którą bardzo lubi, 
oraz ze względu na ekologię.

Natomiast drużynę męską firmy 
reprezentuje 6 pracowników. 
Są to:

Andrzej Bąbel –monter urządzeń 
wentylacyjnych, jeździ rowerem 
miejskim, 40 km w obie strony, zgłosił 
się do konkursu dla zdrowia i dlatego, 
że lubi jeździć rowerem.

Jarosław Dziaduła – operator wy-
ważarki, 8 km w obie strony. Zgłosił 
się, ponieważ chce wygrać nagrodę. 
Jeździ rowerem firmy Unibike, model 
Viper. 
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Andrzej Gajowiec – magazynier 
TPT, 44 km w obie strony. Wziął udział 
w konkursie, bo lubi rywalizować, 
dla nagród, dla oszczędności. Jeździ 
rowerem górskim firmy Author, model 
Dexter, koła 29”.

Paweł Makowski – konsultant 
ERP, 22 km w obie strony ścieżkami 
leśnymi. Zgłosił się do konkursu, 
żeby mieć dodatkową motywację 
do częstszego dojeżdżania do pracy         
w ten sposób. Rower, którym jeździ, to 
Stump Jumper FSR firmy Specialized, 
typ All-Mountain.

Kazimierz Stosik – monter 
urządzeń wentylacyjnych, 18 km             
w obie strony. Zgłosił się, ponieważ 
lubi jeździć na rowerze. Jeździ 
rowerem turystycznym firmy Bike.

Adam Szulist – magazynier,         
7,5 km w obie strony. Wziął udział                
w konkursie, ponieważ szybciej 
można dojechać do pracy rowerem niż 
komunikacją miejską. Jeździ rowerem 
trekingowym firmy Biria.

Więcej informacji mogą Państwo 
znaleźć na stronie:
www.konkursrowerowy.pl.

W maju jest również organizowany 
europejski konkurs rowerowy – 
European Cycling Challenge 2014. Ta 
międzynarodowa rywalizacja miast       
w liczbie kilometrów przejechanych 
na rowerze będzie trwała cały 
miesiąc. Konkurs odbywa się przez 
aplikację Endomondo, dzięki której 
rowerzyści zapisują się do miejskich 
drużyn i rejestrują swoje przejazdy. 
Być może pracownicy Klimawentu 
również zdecydują się stanąć do 
tej rywalizacji i reprezentować 
Gdynię. Więcej informacji                                                                       
o konkursie można znaleźć na stronie 
internetowej: www.mobilnagdynia.pl.
W kolejnym wydaniu gazetki 

Klimawentu przedstawimy Państwu 
wyniki przejechanych kilometrów oraz 
liczby dni, w których nasi rowerzyści 
dojeżdżali do pracy na rowerze. A póki 
co, trzeba im życzyć szerokiej drogi                      
i mocno dopingować.

Autorka: Natalia Kaszyńska

Klimawent wspiera Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy 

Ostatni finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
znów dał energię wszystkim tym, dla których nie-

sienie pomocy chorym i słabym jest nadrzędnym moty-
wem działania. Podczas tegorocznej edycji zbierano pie-
niądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej oraz na godną opiekę medyczną 
dla seniorów. W trakcie całej imprezy zlicytowano wiele 
atrakcyjnych przedmiotów, a uzyskany z nich dochód 
wspierał finał WOŚP.

Firma Klimawent, jak co roku, wzięła udział w tej szla-
chetnej akcji. Na licytację podarowała wiele firmowych 
gadżetów, w tym tegoroczny kalendarz „W zgodzie         
z naturą”. 
Również pracownicy Klimawentu chętnie brali udział         

w licytacjach. Na przykład jedno z dzieci wylicytowało 
koszulkę drużyny koszykarek z Gdyni.
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do zabawy 

i wsparcia tej pięknej idei.
Do zobaczenia za rok!

Autorka: Agnieszka Klawikowska

Syn Pani Agnieszki Klawikowskiej odbiera wylicytowaną nagrodę



Echo klimawEntu Nr 01/2014 11 

Agnieszka Kass – modelka podczas sesji zdjęciowej

Za kulisami sesji…

Co roku z przyjemnością zabiera-
my się do tworzenia firmowego 

kalendarza. Wszystko zaczyna się od 
burzy mózgów, jaki temat przewod-
ni wybrać. Tym razem wygrał po-
mysł wianków, a projekt nosi nazwę:       
„W zgodzie z naturą”. W tegorocz-
nej odsłonie to kobiety reprezentu-
ją firmę Klimawent i są ozdobą ka-
lendarza. Jesteśmy bowiem głęboko 
przekonani, że damska część zespołu 
stanowi o jego sile i wartości oraz                   
w jednakowej mierze przyczynia się 
do sukcesów naszej firmy. Wybór sty-
lizacji, czyli tradycyjne polskie wianki                                                                  
z naturalnych materiałów, stanowi 
nawiązanie do tradycji i ekologii. Dla 
Klimawentu – firmy o polskich ko-
rzeniach – ekologia jest wartością 
niepodważalną. Wszystkie nasze 
działania są przecież skierowane na 
to, by odbiorca naszych produktów 
oddychał powietrzem pozbawionym 
zanieczyszczeń. 
Praca nad kalendarzem trwała 

dwa miesiące, począwszy od sesji 
zdjęciowej, w której wzięły udział 
pracownice Klimawentu. Zdjęcia 
wykonał fotograf Mateusz Nasternak 
od lat współpracujący z naszą firmą. 
Wykonaniem wianków zajęła się 
stylistka Izabela Karwacka, która 
wspólnie z Małgorzatą Małysą                            
i Małgorzatą Lewczyk przygotowały  
przepiękne wianki odpowiednie do 
miesiąca i pory roku. Po wykonaniu 

zdjęć odbyła się ich obróbka,                       
a potem trwały prace nad 
całościowym projektem graficznym 
kalendarza, który wykonała Karolina 
Kosicka. Następnie pozostał już 
tylko druk. Z wielką niecierpliwością 
oczekiwaliśmy efektu naszych prac 
i z bijącymi sercami w grudniu 
odbieraliśmy kalendarz, który został 
wydrukowany w dwóch wersjach: 
ściennej oraz na biurko. Efekt 
był bardzo satysfakcjonujący, ale 
największą nagrodą jest dla nas 
to, że kalendarz wciąż cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
Dziękujemy wszystkim za miłe opinie.
 

Autorka: Natalia Kaszyńska

Ekipa:  Izabela Karwacka, Natalia Kaszyńska, Małgorzata Małysa, Małgorzata Lewczyk 
i fotograf Mateusz Nasternak
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W  dniach 10–12 grudnia 2013 r. w miejscowościach 
Mrzeżyno i Dźwirzyno w województwie zachod-

niopomorskim odbyły się 19. Mistrzostwa Polski Stra-
żackich Piątek Piłkarskich. Organizatorem zawodów był 
zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryficach. W zawodach wzięło udział 
15 drużyn reprezentujących poszczególne województwa 
i szkoły pożarnicze. Po dwudniowych zmaganiach i roz-
grywkach w grupach 12 grudnia rozegrano finał między 
reprezentacjami województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  
Wynikiem 3 : 0 zwyciężyła reprezentacja województwa 

kujawsko-pomorskiego i tym samym zdobyła Mistrzo-
stwo Polski strażaków w halowej piłce nożnej. Dla zwy-
cięskiej drużyny nagrody w postaci dresów ufundowała 

firma Klimawent, a wręczył je dyrektor techniczny Ma-
ciej Małkowski w towarzystwie zachodniopomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej nadbryg. Henryka Cegiełki. W ten sposób Klimawent 
po raz kolejny zaznaczył swoją obecność, nie tylko biz-
nesową, w środowisku pożarniczym. 

Autor: Maciej Małkowski

Maciej Małkowski wśród zawodników zwycięskiej drużyny

Klimawent sponsorem

Turniej piłki nożnej

Nowa Rada Pracowników

10  grudnia 2013 r. w naszej firmie odbyły 
się wybory do Rady Pracowników. 

Wśród kandydatów znaleźli się pani Agnieszka 
Klawikowska oraz panowie: Bronisław 
Nawrocki, Stefan Wendrychowski oraz Leszek 
Lejk. Głosy rozłożyły się niemal równo, 
ponieważ każdy z kandydatów ma swój wierny 
elektorat. Nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania czuwała Komisja Wyborcza                        
w składzie: Izabela Dettlaff (przewodnicząca), 
Swietłana Wezdecka, Kamila Dettlaff 
oraz Maciej Małkowski. Uprawnionych do 
głosowania było 142 pracowników, z prawa 
wyborczego skorzystało 96 wyborców, co 

Stanowiło 67,7% uprawnionych. Głosowanie było taj-
ne, a wszystkie oddane głosy – ważne. Po podsumo-
waniu głosów podano wyniki. Nową Radę Pracowników 
tworzą: Agnieszka Klawikowska, Bronisław Nawrocki     
i Stefan Wendrychowski. 
Nowo wybrana Rada zdążyła już przedstawić Zarzą-

dowi kilka propozycji. Jej plany i działania mają zmie-
rzać ku umacnianiu partnerskich relacji w firmie. Jest to 
obszar działań, który od wielu lat jest konsekwentnie 
realizowany także przez Zarząd (organizowana gimna-
styka, rehabilitacja, firmowe kalendarze itp.), dlatego 
mamy nadzieję, że propozycje zostaną zaakceptowane.
 

Autorka: Anna Żółcińska

Rada Pracowników, od lewej : Stefan Wendrychowski, Agnieszka Klawi-
kowska, Bronisław Nawrocki

Głosujący Henryk Adamczyk 
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Teatr, kino i koncert dla pracowników              
Klimawentu

W  ostatnich miesiącach pracow-
nicy Klimawentu mieli okazję 

zobaczyć ciekawe przedstawienia te-
atralne i nie tylko.
Zaproszenia rozchodziły się bardzo 

szybko, ponieważ repertuar był nie-
zwykle interesujący.
Pierwsze przedstawienie, na które 

wybrali się pracownicy Klimawentu, 
odbyło się w sali koncertowej Zarządu 
Portu Gdynia. Był to spektakl „Lady 
Oscar” według sztuki „Oscar” Clau-
de’a Magniera. Wystąpili: Katarzyna 

Figura, Katarzyna Głogowska, Ange-
lika Kurowska, Ewa Telega, Henryk 
Łapiński, Krzysztof Ogłoza oraz Paweł 
Tucholski. „Lady Oscar” to zwario-
wana francuska komedia sytuacyjna 
o kreatorce mody i jej rodzinie, z za-
skakującą i nieprzewidywalną akcją.
Kolejne bilety dla pracowników były 

rozdawane na koncert charytatywny 
„IX Bal Gdański. Przeboje Wschodu    
i Zachodu – ostatki”. 
Dyrektorem artystycznym przedsię-

wzięcia był Vyacheslav Bortnovsky, 
dyrygentem Horyn Stsiapan (Orkie-
stra „Festival” z Mińska), a solistami 
Egiazar Farashyan, Yuri Seleznev, Ja-
cqueline i Marina Vasilevskie. Koncert 
poprowadził Krzysztof Dąbrowski.
W programie znalazły się takie utwo-
ry, jak „Upiór w operze” Andrew Lloy-
da Webbera, „I will survive” Dina Fe-
carisa, „Vivo per lei” Andrei Bocellego, 
„Déjà vu” Beyonce Knowles i wiele 

innych. Do tańca zagrał gościom 
zespół Standard Acoustic. Cały do-
chód z koncertu będzie przezna-
czony na koszty udziału młodzieży 
z Białorusi i Ukrainy w I Międzyna-
rodowym Festiwalu Kultur Wscho-
du dla Dzieci i Młodzieży, którego 
gala finałowa odbędzie się w Fil-
harmonii Bałtyckiej na Ołowiance 
1 czerwca 2014 r.
Firma Klimawent rozdała również 

zaproszenia na 13. edycję festi-
walu T-mobile Nowe Horyzonty 

Tournée organizowanym przez Ro-
mana Gutka. Pokazy odbywały się w 
kinie ŻAK, w Gdańsku. Podczas festi-
walu były prezentowane następujące 
filmy: „Niebiańskie żony Łąkowych 
Maryjczyków”, „Nieznajomy nad jezio-
rem”, „Kiedy umieram”, „Camille Clau-
del”, „Chore ptaki umierają łatwo” 
oraz „Shirley – wizje rzeczywistości”.

Autorka: Natalia Kaszyńska

Przedstawienie „Lady Oscar”

IX Bal Gdański

„Lady Oscar”

Plakat z  festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty
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Ponieważ zaczęła się już wiosna i w sklepach jest coraz więcej 
smacznych owoców, u mnie w domu zaczyna się sezon na tartę. 
Tak naprawdę trwa on cały rok, ale najbardziej cieszę się, jak jest 
lato, ponieważ zrobione przeze mnie tarty są pyszne i kolorowe. 

Moja przygoda z tartami zaczęła się półtora roku temu, podczas 
wakacji, na których zjadłam tartę w restauracji. Uświadomiłam so-
bie wówczas, że to niezwykle smaczne danie nie może być trudne 
do wykonania. Od tego czasu upiekłam już około 60 różnych tart 
i wszystkie zostały zjedzone. Jak tylko mam składniki, to zabie-
ram się do pracy. Tarty robię w domu, na wyjazdach lub na różne 
okazje. Robię je z kremem panna cotta, galaretką, budyniem oraz 

czekoladowe. Właśnie teraz 
przedstawię przepis na tar-
tę czekoladową. Mam na-
dzieję, że zachęcę Państwa 
do ich pieczenia. Dla mnie 
jest to czas relaksu, bardzo 
lubię to robić. Jedną z waż-
niejszych rzeczy podczas 
pieczenia tarty jest spokój 
– nie wolno się spieszyć i 
robić wszystkiego niedbale, 
bo tarta się nie uda. 

Tarta czekoladowa z owocami – co przygotować i 
jak ją zrobić?

Czas przygotowania: ok. 45 minut
Liczba porcji: około 12
Forma: 23 cm
Składniki:
1. Kruche ciasto: 
•250 g mąki krupczatki
•125 g cukru pudru
•125 g masła
•1 jajko
•szczypta soli
2. Wierzch tarty: 

Tekst: Natalia Kaszyńska

Przepis na tartę czekoladową

Hobby pracowników Klimawentu 

Szanowni Państwo!

Ponieważ zaczęła się już wiosna i w skle-
pach jest coraz więcej smacznych owoców, 
u mnie w domu zaczyna się sezon na tar-
tę. Tak naprawdę trwa on cały rok, ale naj-
bardziej cieszę się, jak jest lato, ponieważ 
zrobione przeze mnie tarty są pyszne i ko-
lorowe. 
Moja przygoda z tartami zaczęła się półto-

ra roku temu, podczas wakacji, na których 
zjadłam tartę w restauracji. Uświadomiłam 
sobie wówczas, że to niezwykle smaczne 
danie nie może być trudne do wykonania. 
Od tego czasu upiekłam już około 60 róż-

nych tart i wszystkie zostały zjedzone. Jak 
tylko mam składniki, to zabieram się do 
pracy. Tarty robię w domu, na wyjazdach 
lub na różne okazje. Robię je z kremem 
panna cotta, galaretką, budyniem oraz 
czekoladowe. Właśnie teraz przedstawię 
przepis na tartę czekoladową. Mam na-
dzieję, że zachęcę Państwa do ich 
pieczenia. Dla mnie jest to czas 
relaksu, bardzo lubię to robić. 
Jedną z ważniejszych rzeczy pod-
czas pieczenia tarty jest spokój – nie 
wolno się spieszyć i robić wszystkiego 
niedbale, bo tarta się nie uda. 

Czas przygotowania: ok. 45 minut
Liczba porcji: ok. 12
Forma: 23 cm

Składniki:
Kruche ciasto: 
•250 g mąki krupczatki
•125 g cukru pudru
•125 g masła
•1 jajko
•szczypta soli

Wierzch tarty: 
maliny, truskawki, banany, jagody, mango, granaty 

lub inne owoce, które lubimy 
160 g mlecznej lub gorzkiej czekolady 
100 g śmietany kremówki
1–2 łyżki masła

Krok 1.
Na blat wysypuję mąkę i cukier puder. 
Dodaję masło i siekam je nożem, aż bę-
dzie w malutkich kawałkach.
Krok 2.
Wbijam jajko, dodaję szczyptę soli i ca-
łość zagniatam.
Krok 3.
Zagniecione ciasto lekko spłaszczam, 
wkładam w folię i wstawiam do lodówki 
na około 20 minut.
Krok 4.
Po upływie tego czasu wyjmuję ciasto. 
Podsypuję je mąką i wałkuję na kształt 
koła większego niż forma. Rozwałkowane 
ciasto nawijam na wałek i przenoszę nad 
formę wysmarowaną masłem i posypaną 
bułką tartą. Kładę i równam. Przejeżdżam 
wałkiem po foremce, by odciąć nadmiar 
ciasta.

Krok 5.
Na górę kładę papier do pieczenia i na to 
wysypuję fasolki – stanowią obciążenie 
dla ciasta, by nie wybrzuszało się pod-
czas pieczenia. Wstawiam do nagrzanego 
do 200°C piekarnika i piekę 10 minut. Po 
upływie tego czasu zdejmuję papier z fa-
solkami i ciasto piekę jeszcze 10 minut. 
Wyjmuję i odstawiam, by wystygło (do-
piero wtedy wyjmuję z formy!).
Krok 6.
W rondelku roztapiam masło, dodaję 
śmietankę i czekoladę, podgrzewam, aż 
całość się rozpuści. 
Krok 7.
Na tartę nakładam masę czekoladową,                
a na to maliny i inne owoce, które lubię. 
Podaję po schłodzeniu. 
UWAGA! Najważniejszy jest układ owo-
ców – każdy owoc musi mieć odpowied-
nie i pasujące do reszty miejsce. Życzę 
smacznego i czekam na Państwa zdjęcia, 
jeśli jakąś tartę zrobicie. :)

Autorka: Natalia Kaszyńska

Tarta czekoladowa z owocami – co przygotować i jak ją zrobić?



Echo klimawEntu Nr 01/2014 15 

Nowi pracownicy

Miło nam przedstawić nowych pracowników Klimawent S.A. 
zatrudnionych w 2014 r.

Ciekawostki z życia firmy

Oznakowanie budynków

Triathlon Akwarystyka

Aktywność fizyczna, a zwłaszcza bieganie                     
i nordic walking, stanowią dla mnie odskocz-

nię od codziennych obowiązków. Oprócz motory-
zacji, podróży i fotografowania stanowi to głów-
ne moje hobby. Tym bardziej cieszy mnie fakt, 
że moja żona i córka chętnie sięgają po „kije”                       
i wędrują ze mną. 
Od wielu lat biorę udział w różnych konkursach 

i zawodach głównie na terenie województwa po-
morskiego. Z roku na rok powiększa się także moja 
kolekcja medali i pucharów, co dodatkowo moty-
wuje do treningów. Dość wspomnieć, iż w samym 
2013 r. zdobyłem 23 puchary i 25 medali. 

Autor: Rafał Toporek

Niedawno budynki naszej firmy zostały na nowo 
oznakowane. Jako że Prezes Janusz Kaszyński 
jest miłośnikiem żeglarstwa, przyjęliśmy pomysł 
nazewnictwa według alfabetu morskiego (inaczej 
nazywanego alfabetem fonetycznym NATO).                
I tak budynek główny nazywa się Alpha, budynek 
techniczny nosi nazwę Bravo, budynki produkcyjne to 
Charlie, Foxtrot i Sierra, budynek działu finansowego 
i handlowego z magazynem wyrobów gotowych to 
budynek Delta, laboratorium  badawczo-rozwojowe 
Echo, a pozostałe budynki to: Papa i Zulu.

Autorka: Natalia Kaszyńska

Ryby akwariowe hoduję od kilkunastu lat. Na początku mia-
łam jedynie małą szklaną kulę z dwoma karasiami, które 

są potocznie nazywane welonami lub złotymi rybkami. Obecnie 
mam akwarium o pojemności około 130 l. Pływa w nim 25 ry-
bek słodkowodnych, w tym skalary, molinezje, mieczyki, neonki 
i zbrojniki (glonojady).
Mimo że ryby akwariowe hoduję od wielu lat, to jednak nadal 

jestem akwarystą amatorem. Tym większą radość sprawiło mi, 
gdy w ubiegłym roku w moim akwarium pojawiły się małe glo-
nojady. A fakt, że nadal zamieszkują one akwarium, jest moim 
małym sukcesem hodowlanym.
W wolnych chwi-

lach lubię obser-
wować ten wodny 
świat – to bardzo 
relaksujące zajęcie. 
Nie oznacza to jed-
nak, że akwarium 
jest oazą spokoju. 
Wręcz przeciwnie – 
wśród jego miesz-
kańców występują 
konflikty, a czasem 
nawet bitwy. Jed-
nak wszystko dzieje 
się jakby wolniej i nieco spokojniej niż w świecie ludzi.
Hodowanie rybek akwariowych jest bardzo miłym i mało 

kłopotliwym zajęciem. Jednak najlepszym przyjacielem czło-
wieka jest pies, a w szczególności Porta – mój dziewięcioletni 
wyżeł weimarski. Ale o tym to już może następnym razem. 

Autorka: Joanna Koniarek-MajkowskaRafał Toporek wraz z rodziną

Akwarium Pani Joanny Koniarek-Majkowskiej

krzysztof leo 
 Akustyk

Stanisław Florczak 
Specjalista ds. BHP
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Kartka z ferii 2014

Córka Pana Leszka Lejka,
Bolszewo

Agnieszka Kass, Sopot

Teodor Świrbutowicz,
 Gdańsk 

Bożena Matysek, 
Zakopane

Sławomir Sadowski z psem,
 Gdynia

Anna Sadowska z synem, 
Gdynia

Justyna Kaszyńska, 

Gdynia

Agnieszka Klawikowska z dziećmi, 
Karpacz

Natalia Kaszyńska z mężem, Austria


