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Grillowanie, które jakiś czas
temu dotarło do Polski z Za-
chodu, stało się bardzo popu-
larną formą plenerowego wy-
poczynku. Tym bardziej że
sprzęt do grillowania z roku na
rok staje się coraz bardziej po-
ręczny. 

– Nowością w naszym mar-
kecie jest model Pic-Nic. To
bardzo wygodny grill, składany
do formy walizki. Posiada
rączkę, która ułatwia przeno-
szenie – mówi Włodzimierz
Korsak, dyrektor marketu Obi
w Kobylnicy koło Słupska. 
– Grill ten jest dostępny w
różnych kolorach i zajmuje na-
prawdę niewiele miejsca. 

Z cenami rusztów bywa
różnie. Jeśli planujemy gril-
lować tylko okazjonalnie, na
sezon wystarczy nam w zupeł-
ności sprzęt ze stali za około
50 złotych. 

– Obecnie obniżyliśmy ceny
dwóch modeli grilli. Pierwszy
to prostokątny wózek z drew-
nianymi półkami. Teraz kosz-
tuje 70 złotych – dodaje Wło-
dzimierz Korsak. – Drugi to

okrągły grill z pokrywą. Po ob-
niżce kosztuje 129 złotych. 

Jeśli chcemy kupić sprzęt
wysokiej klasy, lepiej zrobić to
po sezonie. Słupszczanie w
maju najczęściej wybierają
sprzęt żeliwny. 

– Dwa lata temu kupiłam z
mężem działkę. Naszą rekre-
ację rozpoczęliśmy od grillo-
wania – opowiada Anna 
Rybańska ze Słupska. –

Pierwszy stalowy grill był tani,
za około 40 złotych i przetrwał
trzy miesiące. Potem kupi-
liśmy inny, również stalowy, o
kilkadziesiąt złotych droższy.
Ten zepsuł się w ubiegły świ-
ąteczny weekend. Teraz więc
przyszłam do marketu po grill
żeliwny. Jest droższy, ale ma-
sywny. Niektórym znajomym
taki sprzęt służy od kilku lat i
nic się z nim nie dzieje. 

Jak twierdzą sprzedawcy,
coraz więcej osób posiada-
jących przydomowe tarasy de-
cyduje się na grille betonowe. 

– Taki grill to urządzenie
stacjonarne. Powinien stać w
miejscu osłoniętym przed wia-
trem na utwardzonej posadzce
– dodaje Włodzimierz Korsak z
Obi. 

– Grillowanie ułatwiają
często wbudowane półeczki czy
nawet obrotowy rożen. Tego
typu grille odporne są na wa-
runki atmosferyczne oraz
bardzo wysoką temperaturę.
Na pewno będą służyć przez
wiele lat – twierdzi Korsak. d

O TYM, JAKIE POTRAWY Z GRILLA
SERWOWAĆ DZIECIOM, CZYTAJ
NA STRONIE 10.

Grill nie musi być drogi 
WYPOCZYNEK Dla wielu osób majówka kojarzy się z pierwszym grillem w roku. Wybór w sklepach
jest ogromny. Niektóre modele są już przecenione. 

Drutex pomógł
dzieciom 

Spółka Drutex z Bytowa,
jeden z największych produ-
centów okien i drzwi w Europie,
została wyróżniona Burszty-
nowym Medalem Dobroczyn-
ności. 

Medal Bursztynowego Li-
dera Dobroczynności to na-
groda przyznawana przez Lożę
Gdańską Business Centre Club
firmom, które w szczególny
sposób realizują w swojej dzia-
łalności idee społecznej odpo-
wiedzialności biznesu i 
w sposób faktyczny przyczy-
niają się do pomocy społeczeń-
stwu. 

Jury doceniło firmę Drutex
oraz jej prezesa Leszka Gier-
szewskiego za istotną pomoc w
akcji „Wakacyjna fala pomocy”.
Pomysł na tę akcję, który zro-
dził się z inicjatywy Katarzyny
Dobrzynieckiej, dyrektora Loży
Gdańskiej BCC, wynikł z chęci
pomocy dzieciom, które zostały
najbardziej dotknięte skutkami
powodzi w 2010 roku. 

Wsparcie udzielone przez
Drutex koncentrowało się m.in.
na zapewnieniu 40-osobowej
grupie dzieci z terenów 
dotkniętych powodzią (głównie
z Janowca nad Wisłą w woje-
wództwie lubelskim) 14-dnio-
wego pobytu w ośrodku wypo-
czynkowym Kormoran w
Sycowej Hucie na Kaszubach.
Koloniści mieli zapewnione
liczne atrakcje, m.in. spływ ka-
jakowy, paintball, biegi na
orientację, konkursy z nagro-
dami czy karaoke. Uczestniczyli
również w wycieczkach po Trój-
mieście i Kaszubach. 

– Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu to już nie tylko
obowiązek samorządów czy or-
ganizacji biznesowych, a coraz
częściej samych przedsię-
biorców oraz wszystkich 
tych, którzy są wrażliwi na dru-
giego człowieka – stwierdził 
Leszek Gierszewski, prezes 
bytowskiego Druteksu. 
– Przyznany nam medal,
będący przede wszystkim wy-
razem naszego zaangażowania
w pomoc dzieciom z terenów
dotkniętych powodzią, to dla
nas zaszczyt i motywacja, by z
jeszcze większą energią anga-
żować się w podobne inicja-
tywy z zakresu społecznej od-
powiedzialności biznesu 
– dodał  przedsiębiorca.  

(WF) 

W sklepach jest ogromny wybór grilli. Najtańsze są modele stalowe. Fot. Kamil Nagórek 

d grill Pic-Nic walizka – 60 zł 
d grill wózek – 80 zł 
d grill okrągły ruchomy – 90 zł 
d grill okrągły, ruchomy z po-
krywą – 90 zł 
d grill Oregon z dodatkowymi

półkami – 180 zł 
d grill beczułka żeliwny – 60 zł 
d grill Algarve profesjonalny – 500
zł 
d grill betonowy Roma – 500 zł 
d grill betonowy malowany Roma –

600 zł 
d kociołek ogniskowy żeliwny – 160
zł 
d parasol grzewczy – 600 zł 
d brykiet drzewny – 10 zł 
d grill jednorazowy – 10 zł

Przykładowe ceny 


