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Przed Państwem najnowszy, 39 numer Expressu Biznesu. Magazyn trafi 
do Państwa wiosną i liczymy na to, że zapewni on ciekawą i inspirującą lektu-
rę podczas wyjazdów i odpoczynku po pracy. 
Jednym z celów „Expressu Biznesu” jest próba przekrojowego, obiektywnego 
opisywania aktualnych wydarzeń biznesowych z naszego regionu. W aktual-
nym numerze nie mogło więc zabraknąć artykułu o zmianach personalnych 
w regionalnych firmach i instytucjach oświatowych, przybliżamy również syl-
wetki najbogatszych biznesmenów z regionu. Dużo miejsca i uwagi poświecili-
śmy także nagrodom „Kosynierzy Przedsiębiorczości”, które wręczyła Olsztyń-
ska Loża Business Centre Club.
Ważnym punktem każdego numeru magazynu są wywiady. Szczególnie za-
chęcamy do przeczytania tematu okładkowego, czyli rozmowy z szefami firmy 
MotiveAction, gdzie znajdziecie Państwo naukowe, sprawdzone i profesjonal-
ne pomysły na zwiększenie efektywnością danej firmy. O nowatorskich dzia-
łaniach Powiatowego Urzędu Pracy przeczytać można w rozmowie z szefem 
tej instytucji, a aktualnej sytuacji polskich przedsiębiorców mówi natomiast 
Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.
Na łamach magazynu poruszyliśmy także wyjątkowo istotny dla biznesu temat 
pozyskiwania profesjonalnych i skutecznych pracowników. O tym, co zrobić, 
żeby młodzież zainteresowała się „zawodówkami” a szkolnictwo zawodowe 
mogło się dalej rozwijać rozmawiamy z Wojciechem Szczepańskim z Państwo-
wych Szkół Budownictwa w Gdańsku.
Co jeszcze można znaleźć w „Expressie Biznesu”? Dużo miejsca zajmują te-
maty samorządowe, piszemy obszernie o planach rozwoju Grupy PKP Cargo, 
spoglądamy także na Gruzję jako kraj do robienia interesów.
Kontynuujemy t publikację tematów luźniejszych, które mogą zainteresować 
także Płeć Piękną. W numerze znaleźć więc można rubrykę „Gadżetomania”, 
„Lifestyle”. Dużo miejsca poświeciliśmy także działalnościom stowarzyszeń 
i organizacji biznesowych.
Zachęcamy Państwa dla lektury najnowszego wydania naszego magazynu.
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energetyczne 
bezpieczeństwo 

kraju
IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczny odbył się w Gdańsku. Głównymi tematami było 
bezpieczeństwo energetyczne, polityka międzynarodowa w kontekście energetyki, 
obecne problemy górnictwa i przyszłość tej branży oraz kwestie związane z energią ze 
źródeł odnawialnych. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Rafał Korbut
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W szczycie, który odbywał się pod hasłem 
"Energetyka dla gospodarki - gospodarka 
dla energetyki", wzięli udział politycy, me-
nedżerowie z branży energetycznej, sa-
morządowcy i finansiści. Szczyt rozpoczął 
się zwiedzaniem Terminalu Kontenerowe-
go oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
Debaty, prezentacje i dyskusje trwały dwa 
dni i odbywały się najpierw w Europej-
skim Centrum Solidarności, następnie 
w siedzibie Międzynarodowych Targów 
Gdańskich AmberExpo.
Wśród uczestników szczytu byli obecni 
Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, 
Mariusz Jędrysek, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, Kazimierz Smo-
liński, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Ma-
terna, sekretarz stanu w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, Maciej Bando, prezes Urzędu Regu-
lacji Energetyki, Ryszard Świlski, wicemar-
szałek województwa pomorskiego i wielu 
innych. 
- Długofalowa polityka energetyczna pań-
stwa powinna uwzględniać wykorzystanie 
krajowych surowców - powiedział Krzysz-
tof Tchórzewski, Minister Energii. - Resort 
energii będzie dążył do ukształtowania 
wzajemnych relacji pomiędzy energetyką 
a gospodarką w taki sposób, który zapewni 
bezpieczeństwo energetyczne i konkuren-
cyjność gospodarki. Sektor energetyczny 
posiada duży potencjał oddziaływania na 
inne dziedziny. Dobrym przykładem może 
być perspektywa integracji sieci energe-
tycznych i telekomunikacyjnych z wyko-
rzystaniem potencjału technologii ICT.

Minister Tchórzewski poinformował, że 
w Ministerstwie Energii prowadzone są 
prace nad długofalową perspektywą roz-
woju polskiego sektora energetycznego. 
– Podstawą pokrycia zapotrzebowania na 
energię elektryczną będzie wykorzysty-
wanie energii wytwarzanej ze źródeł kra-
jowych, opartych w pierwszej kolejności 
o surowce energetyczne, przede wszyst-
kim węgiel – podkreślił minister. - Sytuacja 
naszego kraju jest taka, że przez najbliższe 
co najmniej kilka lat nie będziemy odcho-
dzić od węgla jako głównego surowca 
energetycznego. 
Podczas OSE dyskutowano też o tym, jak 
przedstawiciele Unii Europejskiej postrze-
gają Polskę i o kwestiach związanych z do-
finansowaniem tej niezmiernie ważnej 
gałęzi gospodarki, jaką jest energetyka, 
z funduszy zewnętrznych. 
- Ze strony Unii Europejskiej jest chęć 
rozmów i wymiany doświadczeń - mówił 
podczas szczytu Kazimierz Smoliński, Wi-
ceminister Infrastruktury i Budownictwa. 
- Trzeba pamiętać, że Zachód ma bogate 
doświadczenia., które my możemy i po-
winniśmy wykorzystywać. Jeśli w rozwój 
energetyki, jak również przemysłu stocz-
niowego, zaangażują się prywatni inwe-
storzy, to jestem przekonany, że zdobę-
dziemy przychylność Unii i jako kraj zyska-
my na tym. 
Z OSE duże nadzieje wiązali także samo-
rządowcy z Pomorza. 
- Na Pomorzu skupiają się w pigułce pro-
blemy energetyczne całej Europy -  uważa 
Ryszard Świlski, wicemarszałek wojewódz-
twa. - Mówiąc o tym, w jakim kierunku 
ma się rozwijać energetyka, Pomorze jest 
doskonałym tego przykładem. Czekamy 
bowiem na inwestycje, które mają być 
rozwiązaniami systemowymi: budowa 
(lub nie) elektrowni atomowej, budo-
wa elektrowni węglowej w Rajkowach, 
budowa elektrowni gazowej w Gdańsku 
– i wszystko stoi pod znakiem zapytania. 
Z jednej strony rząd Polski mówi o tym, 
że chce inwestować, położyć nacisk na 
węgiel, a z drugiej strony Unia Europejska 
mówi „trzeba rozwijać odnawialne źródła 
energii”. My – samorządowcy – czekamy 
na rozwiązania, jak ma wyglądać energe-
tyka, bo wciąż mamy dużo zmian i wiele 
niewiadomych. 

Podczas szczytu odbyła się też gala wrę-
czenia nagród „Bursztyn Polskiej Ener-
getyki”. Nagroda trafiła w ręce: Ministra 
Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, za 
konsekwentne budowanie potencjału 
Ministerstwa Energii oraz działania na 
rzecz bezpieczeństwa energetycznego 
kraju, Sekretarza Stanu i Głównego Geo-
loga Kraju w Ministerstwie Środowiska 
prof. dr hab. Mariusza Jędryska, za ini-
cjatywy zmierzające do uporządkowania 
oraz optymalizacji polityki geologicznej 
i eksploatacji surowców na terenie Polski, 
Grupy ENEA  (w imieniu Grupy ENEA na-
grodę odebrał Mirosław Kowalik, Prezes 
Zarządu Grupy ENEA), za uzupełnienie 
łańcucha wartości o aktywa węglowe, 
a tym samym zabezpieczenie dostaw 
surowca do kluczowej inwestycji grupy 
w segmencie wytwarzania, Polskich Sie-
ci Elektroenergetycznych S.A. (w imieniu 
spółki nagrodę odebrał Włodzimierz Mu-
cha, Dyrektor Departamentu Rozwoju), 
za realizację i uruchomienie połączenia 
transgranicznego „LitPol Link”, Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. (nagro-
dę w imieniu spółki Fortum odebrał Mar-
cin Bruszewski, Dyrektor ds. Prawnych), 
za konsekwentny rozwój i ekspansję na 
rynku polskim, gminy Ustronie Morskie 
(w imieniu której nagrodę odebrał Jerzy 
Kołakowski, wójt gminy), za budowę far-
my fotowoltaicznej jako efektywnej for-
my zagospodarowania terenu wysypiska. 
Wyróżnienie Bursztyn Polskiej Energetyki 
otrzymała Grupa GPEC, w imieniu której 
nagrodę odebrał Marcin Lewandowski, 
Prezes Zarządu Grupy. Wyróżnienie zosta-
ło wręczone, za pomoc, wsparcie i zaan-
gażowanie przy organizacji „Laboratorium 
Innowacji” w ramach OSE Gdańsk 2016.
Wieczorną Galę zwieńczyło wręczenie 
nagród „Fal Innowacji” – specjalnego wy-
różnienia od Grupy GPEC dla najbardziej 
innowacyjnych technologii i rozwiązań, 
zgłaszanych przez firmy i instytucje w ra-
mach odbywającego się w drugim dniu 
eventu panelu „Laboratorium Innowacyj-
ności”. Laureatem tegorocznej nagrody, 
wręczonej przez Prezesa Zarządu Grupy 
GPEC Marcina Lewandowskiego, została 
firma KIC InnoEnergy, która wspólnie z fir-
mą CC PolandPlus przygotowały projekt 
TAURON Smart Home.



 46    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

   47

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

W szczycie, który odbywał się pod hasłem 
"Energetyka dla gospodarki - gospodarka 
dla energetyki", wzięli udział politycy, me-
nedżerowie z branży energetycznej, sa-
morządowcy i finansiści. Szczyt rozpoczął 
się zwiedzaniem Terminalu Kontenerowe-
go oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
Debaty, prezentacje i dyskusje trwały dwa 
dni i odbywały się najpierw w Europej-
skim Centrum Solidarności, następnie 
w siedzibie Międzynarodowych Targów 
Gdańskich AmberExpo.
Wśród uczestników szczytu byli obecni 
Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, 
Mariusz Jędrysek, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, Kazimierz Smo-
liński, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Ma-
terna, sekretarz stanu w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, Maciej Bando, prezes Urzędu Regu-
lacji Energetyki, Ryszard Świlski, wicemar-
szałek województwa pomorskiego i wielu 
innych. 
- Długofalowa polityka energetyczna pań-
stwa powinna uwzględniać wykorzystanie 
krajowych surowców - powiedział Krzysz-
tof Tchórzewski, Minister Energii. - Resort 
energii będzie dążył do ukształtowania 
wzajemnych relacji pomiędzy energetyką 
a gospodarką w taki sposób, który zapewni 
bezpieczeństwo energetyczne i konkuren-
cyjność gospodarki. Sektor energetyczny 
posiada duży potencjał oddziaływania na 
inne dziedziny. Dobrym przykładem może 
być perspektywa integracji sieci energe-
tycznych i telekomunikacyjnych z wyko-
rzystaniem potencjału technologii ICT.

Minister Tchórzewski poinformował, że 
w Ministerstwie Energii prowadzone są 
prace nad długofalową perspektywą roz-
woju polskiego sektora energetycznego. 
– Podstawą pokrycia zapotrzebowania na 
energię elektryczną będzie wykorzysty-
wanie energii wytwarzanej ze źródeł kra-
jowych, opartych w pierwszej kolejności 
o surowce energetyczne, przede wszyst-
kim węgiel – podkreślił minister. - Sytuacja 
naszego kraju jest taka, że przez najbliższe 
co najmniej kilka lat nie będziemy odcho-
dzić od węgla jako głównego surowca 
energetycznego. 
Podczas OSE dyskutowano też o tym, jak 
przedstawiciele Unii Europejskiej postrze-
gają Polskę i o kwestiach związanych z do-
finansowaniem tej niezmiernie ważnej 
gałęzi gospodarki, jaką jest energetyka, 
z funduszy zewnętrznych. 
- Ze strony Unii Europejskiej jest chęć 
rozmów i wymiany doświadczeń - mówił 
podczas szczytu Kazimierz Smoliński, Wi-
ceminister Infrastruktury i Budownictwa. 
- Trzeba pamiętać, że Zachód ma bogate 
doświadczenia., które my możemy i po-
winniśmy wykorzystywać. Jeśli w rozwój 
energetyki, jak również przemysłu stocz-
niowego, zaangażują się prywatni inwe-
storzy, to jestem przekonany, że zdobę-
dziemy przychylność Unii i jako kraj zyska-
my na tym. 
Z OSE duże nadzieje wiązali także samo-
rządowcy z Pomorza. 
- Na Pomorzu skupiają się w pigułce pro-
blemy energetyczne całej Europy -  uważa 
Ryszard Świlski, wicemarszałek wojewódz-
twa. - Mówiąc o tym, w jakim kierunku 
ma się rozwijać energetyka, Pomorze jest 
doskonałym tego przykładem. Czekamy 
bowiem na inwestycje, które mają być 
rozwiązaniami systemowymi: budowa 
(lub nie) elektrowni atomowej, budo-
wa elektrowni węglowej w Rajkowach, 
budowa elektrowni gazowej w Gdańsku 
– i wszystko stoi pod znakiem zapytania. 
Z jednej strony rząd Polski mówi o tym, 
że chce inwestować, położyć nacisk na 
węgiel, a z drugiej strony Unia Europejska 
mówi „trzeba rozwijać odnawialne źródła 
energii”. My – samorządowcy – czekamy 
na rozwiązania, jak ma wyglądać energe-
tyka, bo wciąż mamy dużo zmian i wiele 
niewiadomych. 

Podczas szczytu odbyła się też gala wrę-
czenia nagród „Bursztyn Polskiej Ener-
getyki”. Nagroda trafiła w ręce: Ministra 
Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, za 
konsekwentne budowanie potencjału 
Ministerstwa Energii oraz działania na 
rzecz bezpieczeństwa energetycznego 
kraju, Sekretarza Stanu i Głównego Geo-
loga Kraju w Ministerstwie Środowiska 
prof. dr hab. Mariusza Jędryska, za ini-
cjatywy zmierzające do uporządkowania 
oraz optymalizacji polityki geologicznej 
i eksploatacji surowców na terenie Polski, 
Grupy ENEA  (w imieniu Grupy ENEA na-
grodę odebrał Mirosław Kowalik, Prezes 
Zarządu Grupy ENEA), za uzupełnienie 
łańcucha wartości o aktywa węglowe, 
a tym samym zabezpieczenie dostaw 
surowca do kluczowej inwestycji grupy 
w segmencie wytwarzania, Polskich Sie-
ci Elektroenergetycznych S.A. (w imieniu 
spółki nagrodę odebrał Włodzimierz Mu-
cha, Dyrektor Departamentu Rozwoju), 
za realizację i uruchomienie połączenia 
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Power and Heat Polska Sp. z o.o. (nagro-
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TAURON Smart Home.
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Krynica Morska prawa miejskie uzyskała 
w kwietniu 1991 roku. Położona na Mie-
rzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Za-
lewem Wiślanym należy do najmłod-
szych i najmniejszych miast w Polsce. 
Ma około 1,3 tysiąca mieszkańców, ale 
w sezonie wakacyjnym przeżywa praw-
dziwy najazd turystów. W letnie miesią-
ce przebywa w niej od 25 do 30 tysięcy 
osób. Gdy jednak zbliża się jesień, plaże 
pustoszeją, odjeżdżają ostatnie samo-
chody i autobusy. Krynica z wolna zapada 
w zimowy sen. 

- To nas martwi – mówi  Krzysztof Swat, burmistrz Kry-
nicy Morskiej. - Latem jesteśmy bardzo popularni, ale sezon 
jest krótki. W efekcie na kilka miesięcy miejscowość się wyludnia. 
Turystów nie ma, a ludzie młodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu pra-
cy. W związku z tym pracujemy nad stworzeniem oferty jesienno-
zimowej, wykraczającej poza spacer po plaży. Wyjście jest jedno: 
KRYNICA MORSKA MUSI ZAWALCZYĆ O STATUS UZDROWISKA.

Dzięki temu wykorzysta w pełni swe rewelacyjne atuty.

- Mamy ich naprawdę wiele – zapewnia burmistrz i wylicza: wody 
mineralne chlorkowo - siarczanowo - magnezowo - sodowe, 
bromkowe, jodkowe, borowe, hipotermalne, które idealnie nada-
ją się do celów leczniczych i rekreacyjnych. Dodatkowo występu-
ją solanki, termalne wody jodowo-bromowe. Mamy specyficzny 
mikroklimat, który wynika z położenia pomiędzy morzem a Zale-
wem Wiślanym. Krynicę charakteryzuje atrakcyjne ukształtowanie 
terenu. Naszym bogactwem są  nie tylko przepiękne plaże i płaskie 
wydmy, ale też sosnowe i mieszane lasy. Dodatkowo występują 
u nas wysokie pagórki i wzgórza, niemal jak w Krynicy górskiej. 
Jeszcze do 1958 roku nasza miejscowość nazywała się Łysica (od 
Łysej Góry - red).

teraz do idei uzdrowiska trzeba przekonać mieszkańców.

- Niektórzy uważają, że dobrze jest jak jest - mówi burmistrz, któ-
ry zapewnia, że to niesłuszny pogląd. - Nie  można dopuścić do 

zmarnowania doskonale wypromowanej 
marki, jaką ma Krynica. Kto się nie roz-

wija, ten wegetuje. Musimy działać, bo 
konkurencja nie śpi. Status uzdrowiska 
nasza miejscowość mogłaby uzyskać 
w ciągu najbliższych kilku lat. Myślę, 
że w ten sposób przyciągniemy po-
ważnych inwestorów. Dodatkowo 
przedłużymy sezon turystyczny i ob-

niżymy ceny, na które obecnie narzeka 
wielu gości. Jeżeli byłoby zbyt tanio, nikt 

przez dwa, trzy miesiące nie zarobiłby na 
całoroczne utrzymanie. Wracając do kwestii 

uzdrowiska, to prowadzimy kampanię informa-
cyjną, która polega między innymi na rozprowadza-

niu ulotek i organizowaniu spotkań z mieszkańcami. Chcemy 
rozwiać ewentualne ich obawy, aby ostateczna decyzja miała jak 
najwięcej zwolenników. 

czego brakuje Krynicy, aby mogła stać się uzdrowiskiem?

- Warunki formalne, które są konieczne do otrzymania statu-
su uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, niebawem 
będziemy mieli spełnione – zapewnia Krzysztof Swat. - Obecnie 
jesteśmy w trakcie opracowywania operatu uzdrowiskowego. 
Mamy już świadectwo klimatyczne, potwierdzające walor leczni-
czy naszego klimatu. Na ukończeniu są również prace, które zmie-
rzają do uzyskania świadectwa wodnego dla naszych wód solan-
kowych. Po uzyskaniu kompletu dokumentów będziemy chcieli 
złożyć stosowny wniosek do ministerstwa. Niemniej jednak, aby 
przyciągnąć kuracjuszy, dużo jeszcze będziemy musieli zrobić. 
W Krynicy brakuje przede wszystkim jednego, dwóch obiektów 
pięciogwiazdkowych, które przyjmowałyby najbardziej wymaga-
jących klientów. Obecnie mamy za mało całorocznych obiektów 
i niewystarczająco ośrodków rehabilitacyjnych, ale jestem optymi-
stą. Gdy już uzyskamy status uzdrowiska, baza rehabilitacyjno-uz-
drowiskowa powinna powiększyć się dzięki prywatnym inwesto-
rom. Sami wcześniej będziemy musieli też sporo zainwestować. 
Przy wsparciu zewnętrznych środków chcemy zbudować park 
zdrojowy i uruchomić eksploatację solanek. W ciągu najbliższych 
lat ma powstać ścieżka rowerowa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, która 

O przyszłości 25-letniego miasta z burmistrzem Krzysztofem Swat rozmawia Anna Kłos.

Między wodą a wodą 
Krynica

 ZDjĘcIA: materiały prasowe
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ciągnęła się będzie od Mikoszewa aż do 
Piasków. Nowa trasa przystosowana bę-
dzie do potrzeb rowerzystów oraz osób, 
które uprawiają nordic walking i narciar-
stwo biegowe. Częścią powyższej ścieżki 
będzie promenada nadmorska, która 
mam nadzieję, że stanie się ulubionym 
miejscem miłośników spacerów. Zimą 
sam Zalew Wiślany może być ciekawym 
miejscem dla osób uprawiających snow-
kiting i kitesurfing. Mamy już konkretne 
plany związane ze stworzeniem ofert dla 

wspomnianych grup. 

jakie schorzenia będą mogły być leczone 
w Krynicy? 

- Na podstawie wieloletnich danych me-
teorologicznych Instytut Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania Polskiej 
Akademii Nauk stwierdził, iż klimat Krynicy 
Morskiej ma właściwości lecznicze w od-
niesieniu do chorób układu oddechowego, 
w tym astmy, przypadłości układu krążenia, 
dolegliwości narządów ruchu i alergii skór-
nych – wylicza włodarz Krynicy Morskiej. 
- Dodatkowo może wspomagać leczenie 
zaburzeń układu trawiennego i układu ter-

moregulacyjnego. 
Na pewno pobyt 
w Krynicy mógłby 
spowodować ogólną 
odnowę i usprawnić 
funkcjonowanie or-
ganizmu, zapewnia-
jąc relaks psychiczny. 
Po prostu pozwolić 
ludziom odpocząć 
od pędu i nerwowo-
ści współczesnego 
świata.
 
- jednak miasto 
chce w najbliższym 
czasie postawić 
przede wszystkim 
na turystykę żeglar-
ską i przyciągnięcia 
sportowców.

- Mamy dostęp do morza i Zalewu Wi-
ślanego, więc posiadamy doskonałe wa-
runki do uprawiania wszelkiego rodzaju 
sportów wodnych – zapewnia burmistrz. 
- Wystarczyło zmodernizować port jach-
towy i poprawić bazę hotelową, a już 
z dwudziestu zawodników regat robi się 
dwustu, a nawet trzystu. Chcę jeszcze 
udostępnić turystom tereny nad Zale-
wem, poprowadzić ścieżki po wałach 
przeciwpowodziowych, a także zbudo-
wać pomosty dla wędkarzy. Zamierzam 
postawić na rozwój sportów wodnych za-
równo na Zalewie, jak i morzu. W ramach 
projektu „Pętla Żuławska” oraz projektu 
transgranicznego Polska-Litwa-Rosja 
zmodernizowana została marina z m.in. 
zapleczem sanitarnym, informacją tury-
styczną, placem miejskim oraz niedaw-
no otwartym dworcem autobusowym. 
W drugim etapie Pętli Żuławskiej zostanie 
dokończona modernizacja mariny. Pirs 
pasażerski będzie wydłużony o dodatko-
we 90 m. Nadto powstanie nowy hangar 
z zapleczem dla mariny oraz w Piaskach 
pomost cumowniczy wraz z zapleczem 
sanitarnym. Dysponujemy znakomitymi 
warunkami do uprawiania żeglarstwa. 
Chcemy, aby na Zalew Wiślany i do Kry-
nicy powróciły duże imprezy żeglarskie 
rangi pucharu Polski, mistrzostw Polski, 
a może i imprezy międzynarodowe. Po-
nadto Krynica Morska mogłaby stać się 
doskonałym miejscem, w którym organi-
zowane byłyby obozy kondycyjne. Gości-
liśmy już kadrę Polski łyżwiarzy szybkich 
z mistrzem olimpijskim. Ostatnio coraz 
częściej przyjeżdżają też do nas specy-
ficzni turyści, którzy obserwują przeloty 
ptaków, bo okazuje się, że Krynica Mor-
ska znajduje się na trasie takich przelo-
tów. Od kilku lat w Krynicy organizowane 
są tzw. ptasie pikniki. Liczę, że z czasem 
sytuacja w Rosji i stosunki między Polską 
a Rosją zmienią się na tyle, że dwustron-
ne rozmowy pozwolą na otwarcie pieszo-
rowerowego przejścia granicznego w Pia-
skach. My już wtedy będziemy gotowi.

Od mOrza dO gór - 
Od Krynicy dO Krynicy

- Ważna jest też dla nas współpraca z Krynicą 
Zdrój – zapewnia Burmistrz. - 15 maja 2014 roku 
zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowa-
rzyszeniami Turystycznymi z Krynicy Morskiej 
i Krynicy Zdrój pod hasłem „Miasta są dwa, ale 
Krynica jest jedna” . To symboliczne połączenie 
miast w wymiarze społecznym, kulturalnym 
i ekonomicznym. Dzięki porozumieniu oba miasta 
„mają dostęp” zarówno do morza, jak i gór. Delega-
cja z naszego miasta wybiera się do „górskiej, star-
szej siostry” na początku maja bieżącego roku, bo 
uważamy, że współpracę należy przenieść również 
na płaszczyznę samorządową. Możemy się nawza-
jem od siebie dużo nauczyć. Delegację z Krynicy 
Zdrój zaprosiliśmy już na czerwcowe uroczystości 
związane z obchodami 25-lecia otrzymania przez 
Krynicę Morską praw miejskich.

”
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W firmach, które zajmą łącznie powierzch-
nię blisko 22 tys. metrów kwadratowych, 
pracę znajdzie około 3 tys. osób. Już na 
początku kwietnia swoje oddziały otwo-
rzyli tam przedstawiciele takich branż, jak 
IT, consulting, czy też finanse.
- Wszyscy nasi dotychczasowi partne-
rzy podkreślają, że wyróżnikiem Tryton 
Business House są centralna lokalizacja 
i standard wykonania – mówi Kornelia Łu-
kaszewska z Echo Investment, odpowia-
dająca za komercjalizację Trytona.
Z pochlebnymi opiniami na temat nowe-
go biurowca spotkał się również dyrek-
tor Działu Biur i Hoteli Echo Investment. 
- Jedna z osób, z którą rozmawiałem 
powiedziała mi, że Tryton wygląda jakby 
od zawsze tu był – wspomina Rafał Ma-
zurczak. - Takie opinie bardzo nas cieszą 
i dowodzą, że udało nam się ożywić cen-

trum Gdańska, nie burząc przy tym jego 
charakteru.
Z ożywienia miasta zadowoleni są również 
jego włodarze. - Nasze od lat prowadzo-
ne działania, mające na celu zachęcanie 
przedsiębiorstw do lokowania swoich biur 
w Gdańsku, przynoszą coraz lepsze efekty – 
mówił Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdań-
ska. - Już teraz w tutejszym sektorze BPO/
SSC pracuje więcej osób niż w szczytowym 
momencie zatrudnienia w stoczni. W Try-
tonie powstały kolejne biura. Pojawiają się 
nowe firmy, które tworzą nowe miejsca 
pracy. Cieszymy się, że tak to się rozwija.
Warto zaznaczyć, że atrakcją związaną 
z uroczystym otwarciem Trytona było 
premierowe rozświetlenie największego 
w Gdańsku neonu, który został zamonto-
wany na jednej ze ścian nowo otwartego 
biurowca. 

„Jestem z Gdańska” - tym 
hasłem wyświetlonym na 
olbrzymim neonie w centrum 
Gdańska zainaugurowano 
funkcjonowanie biurowca 
Tryton Business House.

TrYTon business house
oficjalnie otwarty!
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TEKST: Anna Dalecka
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Tryton Business House 
to nowoczesny budynek biurowy 
klasy A. Położenie przy głównych 
arteriach komunikacyjnych miasta 
umożliwia szybki i łatwy dojazd sa-
mochodem i publicznymi środkami 
transportu do innych dzielnic. Biuro-
wiec dysponuje własnym parkingiem 
podziemnym i miejscami postojowy-
mi dla 262 samochodów. W projek-
cie, którego autorem jest pracownia 
Arch-Deco z Gdyni, uwzględniono 
również 72 zadaszone miejsca posto-
jowe dla rowerów. Rowerzyści mają 
także do dyspozycji prysznice, szatnie 
i suszarnie. Tryton Business House 
to budynek o zróżnicowanej bryle - 
od strony ul. Jana z Kolna ma sześć 
kondygnacji, a w środkowej części 
jedenaście. Część wspólną stanowi 
jednokondygnacyjny hall - łącznik 
spinający funkcję usługowo-biuro-
wą, będący ogólnodostępnym pasa-
żem z przejściem w kierunku dworca 
kolejowego Gdańsk-Główny.







zGiełK miasTa, 
czy spokój przedmieścia?  
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Stary Maneż to klub muzyczny, który po-
wstał w Gdańsku Wrzeszczu na terenie by-
łych koszarów. Lokal jest częścią większego 
projektu, który nosi nazwę Garnizon Kultu-
ry (to kompleks, o powierzchni ponad 12 
tys. m kw. powierzchni, w pobliżu skrzyżo-
wania ulic Słowackiego i Chrzanowskiego). 
O tym, że Stary Maneż to miejsce z wy-
jątkowym klimatem, nie trzeba przeko-
nywać nikogo, kto choć raz odwiedził to 
niezwykłe miejsce. A ci, którzy jeszcze tam 
nie byli, powinni jak najszybciej nadrobić 
zaległości. 
- Na przełomie XIX i XX wieku mieściły się tutaj koszary, w których stacjonowała eli-

tarna jednostka huzarów pruskich, zwa-
nych "czarnymi huzarami" – opowiada Ju-
styna Glazar z grupy inwestycyjnej Hossa, 
odpowiedzialnej za cały projekt „Garnizon 
Kultury”. - Nazwa „Stary Maneż” wzięła się 
stąd, że klub muzyczny mieści się w bu-
dynku, gdzie znajdowała się dawna ujeż-
dżalnia koni.
Budynek został wyremontowany i przy-
stosowany na potrzeby klubu, w którym 

odbywają się koncerty i wiele innych wy-
darzeń kulturalnych. Jest więc duża sala 
koncertowa, kawiarnia i winiarnia. To miej-
sce, które łączy artystów: odbywają się tu 
spotkania, warsztaty i wystawy. 
Jak podkreślają założyciele klubu, głównym 
założeniem przy tworzeniu tego miejsca 
byłą chęć przyczynienia się do kulturalne-
go ożywienia tej dzielnicy i zintegrowania 
lokalnej społeczności. I z pewnością moż-
na powiedzieć, że udało im się.

Stary Maneż 
Klub, KTórY sKupia 

artystów

O tym klubie było głośno jeszcze przed jego 
oficjalnym otwarciem. A gdy tylko zaczął 
działać momentalnie stał się miejscem, które 
przyciągnęło artystów, animatorów kultury 
i... amatorów nowych wrażeń kulinarnych.

 ZDjĘcIA: Hossa/mat. prasowe 
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Aura nie była zbyt łaskawa dla golfistów. 
Mimo niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych turniej, który zorganizowany 
został na polach golfowych nieopodal 
Wejherowa, okazał się udany pod kilko-
ma względami. Uczestnicy nie mogli na-
rzekać ani na brak emocji, ani na niedosyt 
atrakcji. O urozmaicenie zmagań postarał 
się główny sponsor turnieju, czyli autory-
zowany dealer Audi.
- Przygotowaliśmy między innymi ekspo-
zycję samochodów – informuje Bartosz 
Burski z Audi Centrum Gdańsk. - Dodat-
kowo można było wybrać 
się na jazdy testowe spor-
towymi modelami Audi, 
czyli chociażby RS6, czy 
też RS7. Mam nadzieję, 
że nikt nie narzekał na 
brak atrakcji. 
Turniej, który zorgani-
zowany został pod zna-
kiem Audi, zainauguro-

wał tegoroczny sezon w Sierra Golf Club. 
Przedstawiciele zarządu zapewniają, że 
przez najbliższe kilka miesięcy sporo bę-
dzie się działo.
- Zadbaliśmy o to, aby kalendarz wydarzeń 
był dosyć bogaty i wystarczająco zróżnico-
wany – mówi Sebastian Magrian, prezes 
Sierra Golf Club. - Dzięki temu każdy, kto 
tu się pojawi, będzie mógł znaleźć coś dla 
siebie. Zorganizowane zostaną między in-
nymi Drużynowe Mistrzostwa Europy Se-
niorek. Nadto odbędzie się sporo rożnych 
turniejów, które sponsorowane będą 

przez popularne firmy.

oficjalnie otwarty
Sezon golfowy
W sobotę, tj. 23 kwietnia, gol-
fiści z Trójmiasta i okolic ofi-
cjalnie rozpoczęli sezon gol-
fowy. W turnieju, który odbył 
się w Sierra Golf Club, wzięło 
udział w sumie niemal sto 
osób. Impreza zorganizowana 
została pod znakiem Audi. 

TEKST: Anna Dalecka
ZDjĘcIA: Anna Dalecka

RUNDA I

Kategoria: Stroke Play Brutto 
I Andrzej Bagiński
II Tomasz Litwiniuk
III Lech Sokołowski

Kategoria: StB Netto hcp 0-10
I Bogdan Wnuk
II Antoni Wierciński
III Jarosław Szwarc

Kategoria: StB netto 10,1-20
I Piotr Malissa 
II Marek Więcek
III Mariusz Krużyński

Kategoria: StB netto 20,1-36
I Adam Juszczyński 
II Waldemar Żuk 
III Marta Ciesiołkiewicz 

Longest Drive:
Bogdan Wnuk
Nearest to the pin:
Anna Rydzkowska
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w Sheratonie

Nowy 
Dyrektor
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Witold Gucz    |    SALONY FIRMOWE ITAKACH    |    RENTAL PARK - GDAńSK -SZADółKI    |    CH AUCHAN - RUMIA    |    CH PLAZA – POZNAń





SKłADNIKI NA 10 PORCJI:

FILET Z PSTRĄGA 1,300 KG    

OTARTA SKóRKA Z 2 CYTRYN

MASłO     0,100 KG

SóL, PIEPRZ  DO SMAKU

PUREE Z ZIELONEGO GROSZKU:  

GROSZEK ZIELONY MROżONY 0,500 KG 

CZOSNEK   0,050 KG

MASłO 0,100 KG

LASKA WANILII (PRZEKROJONA) 1 SZT.

ŚMIETANKA 36%   0,100 L

CHILLI DO SMAKU

KOPER WłOSKI  0,600 KG

MASłO 0,040 KG

CZOSNEK (PLASTERKI) 0,050 KG

WYWAR WARZYWNY 0,100 KG

OCET BALSAMICZNY  0,070 L

SOS vELOUTE:

MASłO 0,500 KG 

MĄKA 0,050 KG

MASłO 0,100 KG

WYWAR WARZYWNY Z:
Marchew, pietruszka, pieczarka,
seler naciowy, cebula

0,500 L

ESENCJA BULIONU RYBNEGO KNORR 0,040 L

ŚMIETANKA 36% 0,1L

PIEPRZ BIAłY DO SMAKU

SOK Z ½ CYTRYNY 0,020 L





 ZDjĘcIE: Rafał Korbut
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Szczegóły publikowane będą na 
stronie: www.bvbcup.pl 
oraz www.facebook.com/bvbcup/

 

Kontakt prasowy:
Sara Drożdżak

Menedżer ds. relacji z klientami 
M +48 530 188 885

info@bvbcup.pl
www.bvbcup.pl



   93

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 94    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

Jak podaje producent, w mieście spala-
nie nowego Mondeo Hybrid to.. uwaga 
2,8 l/100 km.
Odmiana hybrydowa to dalej ten sam, 
komfortowy i rewelacyjnie prowadzący 
się Mondeo.

Od „cywilnej” wersji odróżnia go… nad-
wozie – elegancki sedan. Obecnie ten 
typ nadwozia zarezerwowany tylko do 
wersji hybrydowej. Jak przystało na to-
pową wersję Titanium (jdyna dostępna 
w tej wersji) – standardowe wyposaże-
nie jest bardzo bogate. Obejmuje m.in. 
8” dotykowy ekran LCD z nowym, inno-
wacyjnym systemem multimedialnym 
SYNC 3, tempomat, klimatyzację dwu-
strefowa, kurtyny powietrzne w obu 
rzędach siedzeń czy też system rozpo-
znający znaki drogowe.  

Jak się okazuje, taki samochód nie jest 
wcale droższy od dobrze wyposażonego 
egzemplarza z konwencjonalnym napę-
dem. Cennikowo - ceny nowego Mon-
deo Hybrid zaczynają się od 130 500 zł, 
co stawia Nowe Mondeo zdecydowanie 
na I miejscu w swojej klasie.

Zdaniem fachowców, jest to jedna 
„z lepszych hybryd” dostępnych obec-
nie na naszym rynku. Może warto się 
przekonać do tej wersji ? 

Gdański dealer Forda – firma BIG AUTO-
HANDEL jako jeden z nielicznych deale-
rów posiada taki model. Zapraszamy na 
jazdy testowe.

Mondeo Hybryda 
oszczędna elegancja

Połączenie samochodu segmentu D z układem hybrydowym dla wielu zmotoryzowanych 
może okazać się strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy, że nawet 70% kierowców większość 
kilometrów pokonuje w mieście - gdzie hybryda sprawdza się idealnie.

TEKST: Rafał Korbut 
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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To w ostatnim czasie jedna z ciekawszych 
premier w segmencie usportowionych 
kompaktów. 308 GTi wizualnie nieco róż-
ni się od „zwykłej” 308-ki. Z wyglądu jest 
bardziej  dynamiczny, uwagę zwraca inna 
struktura wlotów powietrza w przednim 
zderzaku, specjalny wzór obręczy kół ze 
stopów lekkich, czarny, lśniący dyfuzor 
i dwie chromowane końcówki układu 
wydechowego. 
Wnętrze zostało tak zaprojektowane, że 
wsiadając do samochodu od razu wiemy, 
że uruchamiając silnik i wciskając pedał 
gazu możemy spodziewać się sportowych 
emocji. Sportowe fotele profilowane zo-
stały pokryte skórą i alcantarą, zaś uwagę 
kierowcy i pasażerów zwracają czerwone 
przeszycia, napisy "Peugeot Sport" i "GTi" 

oraz aluminiowe elementy. 
Technicznie zmian jest więcej. W samo-
chodzie zmodyfikowano  układ kierow-
niczy oraz zawieszenie (zostało obniżone 
oraz usztywnione). Było to konieczne, aby 
„oswoić” potężną jak na taki niewielki sa-
mochód moc tkwiąca pod maską, a która 
jest generowana przez 4-cylindrowy sil-
nik o pojemności 1.6 litra. Silnik generuje 
moc 270 KM i 330 Nm maksymalnego 
momentu obrotowego, co potrafi roz-
pędzić 308 GTi do „setki” w 6 sekund, 
a jeśli nadal będziemy wciskać pedał 
gazu, osiągnąć prędkość 250 km/h. Spor-
towa 308-ka jest napędzana na przednie 
koła, zaś moc z silnika przekazywana jest 
przez ręczną skrzynię biegów o sześciu 
przełożeniach. 

Ale nie da się poczuć tych emocji, które 
daje jazda Peugeotem 308 GTi, jeśli nie 
usiądzie się za kierownicą tego auta. 
Można to zrobić, umawiając się na jazdę 
próbną w trójmiejskim salonie autoryzo-
wanego dealer marki Peugeot – firmie 
Intervapo.

Nieduży kompakt 
z wielkiM, lwiM serceM
Peugeot 308 GTi - z zewnątrz nieduże, kompaktowe auto. Ale pod maską drzemie moc: sa-
mochód napędzany jest przez benzynowy, 4-cylindrowy silnik 1.6 THP o mocy aż 270 KM 
i 330 Nm maksymalnego momentu obrotowego!

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Powodów, dla których warto zdecydo-
wać się na samochód z napędem hy-
brydowym, jest wiele. Jako najważniej-
sze można wymienić: źródło oszczęd-
ności, osiągi, cisza wewnątrz samocho-
du, spokój, komfort, wysoka wartość 
odsprzedaży (hybrydowe samochody 
mniej tracą na wartości). 
Niekwestionowanym liderem w pro-
dukcji samochodów z napędem hybry-
dowym jest Toyota. Decydując się na 
zakup auta tej marki decydujemy się 
na bezkonkurencyjną niezawodność, 
10 lat gwarancji na akumulator hybry-
dowy, szeroką gamę aut i bogatego 
wyposażenia dostosowanego do in-
dywidualnych potrzeb oraz atrakcyjne 
finansowanie. 
Toyota oferuje aż 6 modeli z pełnym 
napędem hybrydowym.  
- Toyota Yaris Hybrid to pierwszy w hi-
storii miejski samochód hybrydowy – 
wylicza Jarosław Omelańczuk, kierow-
nik działu sprzedaży Toyota Walder. 
- Niezwykle wszechstronne Auris Hy-

brid oraz Auris Hybrid Touring Sports 
to samochody kompaktowe odnoszące 
ogromne sukcesy w całej Europie i naj-
lepiej sprzedające się hybrydy w Pol-
sce. RAV4 Hybrid to nowe wcielenie 
legendy segmentu SUV z napędem 4x2 
lub 4x4. Perłą w koronie jest Prius, do-
stępny w dwóch odmianach: tradycyj-
ny, produkowany od 1997 r. prekursor 
technologii hybrydowej oraz Prius Plus 
– hybrydowy, 7-miejscowy minivan. 
Wszystkie modele hybrydowe Toyoty 
posiadają bardzo atrakcyjne wyposa-
żenie standardowe: 7 poduszek po-
wietrznych, bezstopniową przekładnię 
automatyczną E-CVT, automatyczną 
klimatyzację. Auta te zajmują czołowe 
miejsca w wielu rankingach zadowole-
nia klientów i bezawaryjności aut prze-
prowadzanych przez niezależne insty-
tuty badawcze. 
Jeśli więc zastanawiasz się nad kupnem 
samochodu – koniecznie odwiedź salo-
ny sprzedaży Toyota Walder w Chwasz-
czynie oraz w Rumi.

Niezawodność 
i Moc Hybrydy
Napęd hybrydowy zdobywa coraz większą popularność 
i coraz większe zaufanie kierowców. Co zatem powoduje, że 
hybrydy są obecnie najlepszym wyborem?

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

ToyoTa Walder Gdynia
www.toyota.gdynia.pl

Salon Chwaszczyno
ul. Oliwska 58, Chwaszczyno

Tel. 58 520 94 10
E-mail: recepcja@toyota.gdynia.pl

Salon rumia
ul. Jana III Sobieskiego 28, Rumia

tel. 58 679 49 99
e-mail: recepcja@toyota.rumia.pl
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Premiera nowego modelu odbyła się w kwietniu – auto od 
razu zdobyło uznanie klientów. I nic dziwnego. Zastosowa-
ne innowacje zaskakują, a liczba nowoczesnych, wbudowa-
nych systemów, czujników i pionierskich rozwiązań jest tak 
ogromna, że niemal nie sposób ich wymienić. 
Przykład? Przede wszystkim system Mercedes-Benz In-
telligent Drive, który łączy w sobie wiele elementów, aby 
sprawić, by jazda była jeszcze bezpieczniejsza, komfortowa 
i przyjemna. 
Z ciekawych rozwiązań warto wymienić możliwość zapar-
kowania czy wyparkowania za pomocą... smartfona. Sama 
obsługa auta to dla kierowcy przyjemność – sterowanie od-
bywa się bowiem intuicyjnie gestami palców lub głosowo. 
Dodajmy do tego: innowacyjne technologie oświetleniowe 
z diodami LED, funkcję wstępnego napełniania hamulców 
i osuszania tarcz hamulcowych, asystenta układu hamulco-
wego z funkcją pokonywania skrzyżowań, asystenta rozpo-

znawania znaków drogowych, elektroniczne systemy stabi-
lizacji toru jazdy, dodatkowe systemy bezpieczeństwa przy 
zderzeniu, pilota parkowania z asystentem parkowania oraz 
kamerą, panel dotykowy ze sterownikiem do komfortowej 
obsługi systemu multimedialnego, bezprzewodowa łącz-
ność, automatyczny układ włączania świateł w zależności od 
jasności otoczenia i wiele, wiele innych. 
Do tego dochodzi zachwycający design - nowa Klasa E to po-
łączenie nowoczesnego stylu i sportowej elegancji. Wnętrze 
urzeka nowoczesną stylistyką, wysokogatunkowymi mate-
riałami i indywidualnymi możliwościami różnych połączeń. 
Elementy ozdobne z aluminium bądź porowatych gatunków 
drewna tworzą wrażenie nowoczesnego luksusu ‒ wyczu-
walnego wizualnie i dotykowo.
Auto można obejrzeć, przejechać się nim i oczywiście kupić 
w Trójmiejskich salonach BMG Goworowski, mieszczących 
się w Gdyni i Gdańsku.

nowa klasa e
- arcydzieło elegancji

Jak inteligentny może dziś być samochód? Mercedes udowadnia, że bardzo. Nowa Klasa E 
w wielu momentach może nie tylko wesprzeć kierowcę, ale wręcz go wyręczyć. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe



GADżETOMANIA
Projektor Full HD
Firma Sony ogłosiła powiększenie oferty projektorów do kina 
domowego o nowy model Full HD 3D VPL-HW45ES, który dzię-
ki wyjątkowo ostremu, kryształowo czystemu obrazowi ma być  
źródłem niezapomnianych, kinowych przeżyć. To nieduże urzą-
dzenie jest pomyślane jako kontynuacja odnoszącego sukcesy 
modelu VPL-HW65ES. Zaawansowana technologia Sony Reali-
ty Creation i cenione panele SXRD™ zapewniają użytkownikowi 
wyraźniejszy, bardziej szczegółowy obraz. Projektor VPL-HW45ES 
cechuje się większą jasnością, kontrastem i rozdzielczością oraz 

niższym poziomem szumu w tle obra-
zu niż jego poprzednik VPL-HW40ES. 
Idealnie nadaje się dla osób, które po 
raz pierwszy inwestują w zestaw kina 
domowego i szukają do niego opła-

calnego projektora. 

telewizor SuHD 
z płaskim ekranem
Do rodziny telewizorów Samsung SUHD dołączyły dwa modele 
z płaskim ekranem – KS8000 oraz KS7000. Najnowsze telewizo-
ry Samsung SUHD, podobnie jak dostępny już w sklepach model 
KS9000, zostały wyposażone w 10-bitowy, bezkadmowy panel 
Quantum Dot, który zapewnia szeroką gamę naturalnych barw. 
Telewizory SUHD odzwierciedlają 64 razy więcej kolorów niż po-
zostałe modele Samsung TV, dzięki czemu obraz wygląda jak 
żywy. Dostępna w obu modelach funkcja HDR pozwala na osią-
gnięcie wysokiego poziomu jasności (nawet do 1000 nitów). Ob-
raz w jakości HDR jest doskonale jasny i skontrastowany, a detale 
widoczne są nawet w zacienionych fragmentach sceny. Z 
kolei rozdzielczość UHD (4K) oferuje 4 razy więcej detali niż 
Full HD, pozwalając na niezwykle precyzyjne odwzorowa-
nie rzeczywistości.

aparat o wielu 
możliwościach

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie kolej-
nego aparatu z serii Cyber-shot RX. 

Model RX10 III (DSC-RX10M3) to produkt przeznaczony 
dla wymagających fotografów i filmowców. Jest wypo-

sażony w nowo opracowany superteleobiektyw z 25-krotnym 
zoomem, który pokrywa niewiarygodnie szeroki zakres ognisko-
wych: od 24 do 600 mm. Pozwala utrwalać szybko poruszają-
ce się obiekty z dużej odległości, a dzięki systemowi bezgłośnej 
migawki doskonale sprawdza się podczas imprez sportowych, 
na koncertach czy w królestwie zwierząt. Rejestrowany obraz 
cechuje się wysoką jakością w szerokim zakresie ogniskowych 
i ustawień aparatu. Aby uzyskać równie wysoki standard przy 
użyciu korpusu z wymiennymi obiektywami, trzeba by użyć co 
najmniej trzech dużych obiektywów.

nowe usługi 
dla posiadaczy smarfonów
Samsung wprowadza nowy rodzaj usług dla użytkowników Ga-
laxy S7 i Galaxy S7 edge. Polega on na ubezpieczeniu wyświetla-
cza, przedłużeniu gwarancji aż do trzech lat, możliwości odkupu 
smartfonu w przyszłym roku oraz zabezpieczeniu danych użyt-
kownika za pomocą aplikacji My KNOX. 
Galaxy S7 i Galaxy S7 edge to najnowsze smartfony Samsung, 
które mają łączyć eleganckie wzornictwo z funkcjonalnością. 
Urządzenia charakteryzują się doskonałym aparatem fotogra-
ficznym, usprawnionym oprogramowaniem i bezkonkurencyj-
nymi możliwościami współpracy z innymi produktami i usługami 
składającymi się na kompleksowy ekosystem Samsung.. Od po-
czątku marca użytkownicy najnowszych smartfonów Samsung 

będą mogli skorzystać z promocji GUARD S7 - po rejestra-
cji urządzenia, otrzymają dodatkowe korzyści, w tym 

wsparcie ze strony producenta.Ubezpieczenie na 
wypadek uszkodzenia wyświetlacza będzie ważne 

przez 12 miesięcy od następnego dnia po zakoń-
czeniu rejestracji. W ramach ubezpieczenia za-

pewniana jest jedna naprawa wraz z odbiorem 
i dostarczeniem naprawionego smartfonu 

pod wskazany przez użytkownika adres.






