
Twój bezpłatny
przewodnik

po wydarzeniach
na Pomorzu

weekendexpress

WYDARZENIA | SPORT | FITNESS | KUCHNIA | MOTORYZACJA

Kloss ma umówione spotkanie z „drugim” (którego 
nie zna) w Hotelu Excelsior, gdzie wynajmuje pokój 
na czas urlopu. Kontakt z gdańską siatką zapewnia mu 
Georg, z którym Kloss przeprowadza słynną, długą wy-
mianę haseł i odzewów: - „W zeszłym roku o tej porze 
padał deszcz”. - „Deszcz ze śniegiem.” Tak rozpoczyna 
się drugi odcinek serialu „Stawka większa niż życie”. 

Już niedługo każdy chętny będzie miał możliwość po-
dążenia śladami legendarnego, � lmowego szpiega. A to 
za sprawą serii spacerów śladami „Stawki większej niż 
życie”. Odbyły się one w Olsztynie, Wrocławiu, Płocku, a 
przed nami jeszcze Warszawa, Łódź i... Gdańsk! Począ-
tek trójmiejskiego spaceru: 20 września o godz. 15.00 
przy Dworze Artusa na Długim Targu w Gdańsku.  
Dorota Korbut

Śladami Hansa Klossa
Rok 1942, Gdańsk. Hans Kloss 
– przebywając na urlopie - prowadzi 
dochodzenie w celu ustalenia 
przyczyny paraliżu gdańskiej siatki 
i sprawcy, który wsypał 
„pierwszego” (czyli szefa siatki). 
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Stanisław Mikulski 
jako Hans Kloss

Sopocki Grand Hotel zagrał w serialu
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Adopcje na plakacie promuje Emilia Szczesiak, profesjonalna 
fotomodelka – w czerwonej sukni, z fantazyjnym nakryciem 
głowy. Modelce, sfotografowanej na tle łąki, towarzyszą dwa 
psy. Skąd taki pomysł? 
– Ludzie niejednokrotnie mają wątpliwości i wahają się, czy 
aby naprawdę warto zainwestować swoje uczucia i czas dla 
psa ze schroniska – mówi Grzegorz Zaleski ze Schroniska 
„Promyk”. – Mamy nadzieję, że ten plakat pomoże w przeła-
maniu stereotypów, przesądów, a nawet uprzedzeń dotyczą-
cych schroniska i zwierząt w nim przebywających. Bo ukryte, 
siedzące w anonimowych kojcach piękno czeka wciąż na 
swoich odkrywców! Może rozpoczynająca się nasza kampania 
stanie się dla wielu inspiracją, by je odkryć w schronisku i dać 
szansę na nowe, lepsze życie w swoim domu. (DK)

Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na 
Rzecz Rozwoju REGIO. Udział w spacerze jest bezpłatny. Spacer poprowadzi 
Arkadiusz Bilecki, autor rozdziału „Stawkowe Trój-
miasto” w wydawnictwie „Stawkowy przewodnik 
filmowy”.

Co ciekawe, internauci dopatrują się w odc. 
2 „Hotel Excelsior” drobnej wpadki. Otóż, 
oficer SS Erik w rozmowie ze swoim bra-
tem, uważa się za Sturmführera. Tymcza-
sem stopień taki w SS istniał do 1934 roku, 
kiedy to zastąpił go SS-Untersturmführer. 
Nazwy młodszych stopni oficerskich SS 
brzmiały: SS-Untersturmführer (Leutnant, 
podporucznik), SS-Obersturmführer (Obe-
rleutnant, porucznik) i SS-Hauptsturmführer 
(Hauptmann, kapitan). Dorota Korbut

Modelka promuje 
czworonogi

„Stawka” 
w Trójmieście

Serialowe 
plenery
W drugim odcinku „Hotel Excelsior” 
plan serialu przeniesiono – zresztą 
zgodnie z lokalizacją miejsc wymie-
nionych w scenariuszu – do Gdań-
ska. Akcja dzieje się m. in. na ul. 
Długiej i Długim Targu, na Długim 
Pobrzeżu, ul. Mariackiej, dworcu 
Gdańsk Oliwa. Widać też budynek 
Dworca Głównego, charaktery-
styczne wejście do Ratusza Głów-
nego Miasta i fontannę Neptuna, 
zaś sam tytułowy „Hotel Excelsior” 
to słynny „Grand Hotel” w Sopocie. 
Szkoła pokazana w odcinku to VIII 
Liceum Ogólnokształcące przy ul. 
Kartuskiej 128. Oprócz gdańskich 
plenerów wykorzystano także park 
Poniatowskiego w Łodzi. 
czytaj więcej na www.pomorski.info

Spacer śladami „Stawki większej niż życie” w Gdańsku 
rozpocznie się 20 września o godz. 15.00 przy Dworze 
Artusa na Długim Targu.  

Dworzec Gdańsk Oliwa

Długi Targ w Gdańsku

„Odkryj porzucone piękno w schronisku!” – to hasło 
na nowym plakacie zachęca do adopcji zwierząt 
przebywających w gdańskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt „Promyk”. 

Trwa bezpłatny projekt 
unijny dla bezrobotnych 
kobiet „Pomorzanki 
wbrew stereotypom”. 

Wbrew 
stereotypom

Zasięgiem obejmuje trzy po-
wiaty województwa pomor-
skiego: miasto Gdańsk, miasto 
Gdynia i powiat wejherowski. 
Jego celem jest dostosowanie 
kwalifikacji, doświadczenia 
zawodowego i kompetencji 
społeczno-zawodowych do 
potrzeb regionalnego rynku 
pracy. Projekt jest skierowany 
do 48 kobiet zwolnionych, 
które utraciły pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 
(wypowiedzenie, wygaśnięcie, 
rozwiązanie, nieprzedłużenie 
itp. umowy) w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu.
(DK)
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Tegoroczna SofA pod znakiem 
nadziei i solidarności

Projekt zainicjowany przez 
Samorząd Województwa Po-
morskiego razem z Miastem 
Gdańsk, Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej oraz przy 
współpracy z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego i pomorskich insty-
tucji kultury po raz kolejny 
nie zawiódł publiczności 
i zakończył się pełnym suk-
cesem. Interdyscyplinarny 
wymiar artystyczny oraz 
niezmiennie atrakcyjny pro-
gram festiwalu sprawiły, że 
SofA w krótkim czasie do-
łączyła do grona elitarnych 
wydarzeń kulturalnych tak 
w regionie, jak i w całym 
kraju. 

Pierwsze wydarzenia 
z programu festiwalu mia-
ły miejsce już w czerwcu. 
W 25. rocznicę pierwszych 
po II Wojnie Światowej czę-
ściowo wolnych wyborów, 
w ramach imprezy odbyła 
się gdańska premiera naj-
nowszego filmu Michała 
Bielawskiego pt „1989”. Na 
miejsce projekcji nieprzy-

padkowo wybrano legen-
darną salę BHP na terenach 
byłej Stoczni Gdańsk.

Główne wydarzenia festi-
walu tradycyjnie zainaugu-
rowane zostały w sierpniu. 
W Dworze Artusa po raz 
kolejny odbyła się uroczy-
sta gala Nagród Prezydenta 
Miasta Gdańska Neptuny 
2014. W tym roku do grona 
laureatów dołączyli: aktor-
ka Halina Słojewska-Koło-
dziej, gdański pisarz Stefan 
Chwin oraz dokumentalista 
Andrzej Fidyk.

Niewątpliwie najbardziej 
wyczekiwanym przez pu-
bliczność wydarzeniem 
festiwalu było widowisko 
muzyczne Esperanza+, była 
to kolejna – piąta – odsłona 
popularnego Projektu „+”. 
Gospodarzem trzech festi-
walowych scen na gdańskiej 
wyspie Ołowianka została 
znakomita basistka, kontra-
basista, kompozytorka i wo-
kalistka Esperanza Spalding. 
Młodej i niezwykle uta-
lentowanej artystce towa-

rzyszyli równie znamienici 
goście m.in.: Wayne Shor-
ter, Herbie Hancock, Terri 
Lyne Carrington, Marcus 
Miller, Leszek Możdżer czy 
Zbigniew Namysłowski. Nie 
zabrakło również Orkiestry 
Symfonicznej Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej, która 
wystąpiła pod batutą dyry-
genta Royal Liverpool Phil-
harmonic Orchestra Clarka 
Rundella. Rozmach i przede 
wszystkim poziom arty-
styczny koncertów z cyklu 
„+” stanowią o unikatowym 
w światowej skali charakte-
rze tych spektakularnych 
widowisk jazzowych.

Tegoroczną edycję Solida-
rity of Arts zakończył wy-
jątkowy koncert w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej pod 
hasłem „Zjednoczeni Mu-
zyką”. W programie zna-
lazły się dzieła Fryderyka 
Chopina i Maurice’a Ravela 
wykonane przez absolut-
nych tuzów pianistyki: Jana 
Olejniczaka i Jana Lisiec-
kiego. Orkiestrę Filharmo-

Szósta edycja festiwalu Solidarity of Arts dobiegła końca.
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Festiwal Solidarity of Arts – Solidarność 
Sztuk to wydarzenie niezwykłe, to wyjąt-
kowe święto kultury wysokiej na Pomorzu. 
Poprzez otwarty charakter artystyczny fe-
stiwalu, jego interdyscyplinarność, mani-
festujemy i wskrzeszamy idee Solidarności, 
w tym tej chyba najważniejszej solidarno-
ści międzyludzkiej, dzięki której odzyskali-
śmy wolność, a której dzisiaj brakuje w tak 
wielu miejscach naszego globu. 
Jestem ogromnie rad, że festiwal cieszy się 
tak dużym uznaniem i popularnością, bo 
znaczy to, że dzięki sztuce i wspaniałym 
artystom tworzącym wspólnie – solidarnie, 
nasz przekaz trafia do szerokiego grona 
odbiorców. 

Mieczysław Struk
marszałek województwa 
pomorskiego

nii Bałtyckiej poprowadził 
zaliczany do grona najwy-
bitniejszych dyrygentów 
młodego pokolenia Jona-
than Brett. 

Szczególnie wzruszają-
cym akcentem wyraża-
jącym solidarność z na-
rodem ukraińskim była  

III Symfonia „Symfonia Pie-
śni Żałosnych” op. 36 Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego, 
uważana za jedno z najwy-
bitniejszych dokonań arty-
sty. Niezwykle poruszająca, 
modlitewno-medytacyjna 
narracja utworu współbrz-
mi z poważną refleksją nad 

dotykającym nas konflik-
tem w Europie Wschodniej.

Szósta edycja Festiwalu 
Solidarity of Arts za nami, 
jednakże już dziś z niecier-
pliwością zastanawiamy się 
czym zaskoczą nas organi-
zatorzy w przyszłym roku.

  (MD)
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Serdecznie zapraszam wszystkich miesz-
kańców naszego województwa oraz odwie-
dzających nasz region turystów, abyśmy 
wszyscy razem również w przyszłym roku 
przeżywali to prawdziwe święto kultury.
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Dla gości atrakcji nie zabrakło. I tonie tylko tych związanych z modą. Zgodnie z zasadą: 
„coś dla ciała, coś dla ducha”, organizatorzy przygotowali szeroki wachlarz aktywności 
związanych ze sztuką. Były zatem wernisaże, seminaria, spotkania z artystami, 
performance artystyczne, teatr, strefa architektury oraz grafi ki. W ramach tych spotkań 
zaprezentowano szersze ujęcie tematu. Obok malarstwa pojawiły się: rzeźba, grafi ka, 
architektura, fotografi a i teatr. 
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Pod znakiem 
mody i... sztuki

Nie zabrakło 
też atrakcji  dla 
najmłodszych. 

Największą z nich 
był bez wątpie-

nia casting na 
modelkę/modela 

i udział w profe-
sjonalnym po-

kazie. Najmłodsi 
zaprezentowali 
się w kreacjach 

marki Loli-Pop i 
Pralines. 
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zagościły w słonecznym 

Sopocie. A wszystko 

to za sprawą kolejnej 

edycji wyjątkowego 

wydarzenia 

Już po raz drugi

SZTUKA, 
MODA I SZEROKO 

ROZUMIANY 
LIFESTYLE

– Sopot Art 
& Fashion Week

Podróżujesz 
służbowo? 
Jedz z głową!
Wszyscy, którzy znają smak po-
dróży w interesach wiedzą, że… 
czasami potra�  być słony, tłusty lub 
zbyt słodki! Jedzenie kalorycznych 
przekąsek podczas jazdy samo-
chodem, bezwartościowy hot-dog 
na stacji benzynowej czy ob� ta 
kolacja w hotelu są często przyczy-
ną wzdęć, zgagi, bólu głowy oraz 
nadwagi. Czy jesteście skazani na 
takie jedzenie? Otóż nie! 

Dbanie o swoje zdrowie wymaga trochę 
pracy, ale dla wielu ludzi jest po prostu 
elementem stylu życia. Jeśli chcesz, 
aby wyjazd służbowy zakończył się 
sukcesem nie tylko biznesowym, ale i 
zdrowotnym  postaraj się zmienić swoje 
dotychczasowe nawyki. 
czytaj więcej na www.pomorski.info

Agnieszka 
Szulim, 
popularna 
prezenter-
ka tv
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- Ma Pan za sobą uczestnictwo w wielu prestiżowych 
konkursach kulinarnych i pracę w renomowanych 
restauracjach. Jak Pan trafił do Zamku Gniew?

- Właściciel Zamku Gniew skontaktował się ze mną trzy lata temu 
z prośbą o pomoc w organizacji ekskluzywnego cateringu dla 800 
osób we Wiedniu. Udało mi się sprostać takiemu wyzwaniu i tak 
właśnie rozpoczęła się moja współpraca z Zamkiem Gniew.

- Charakter średniowiecznego zamku chyba wręcz 
“wymusza” skupienie się na kuchni polskiej?

- I tak i nie. Oczywiście w menu dominują potrawy z kuchni pol-
skiej w różnorodnym wydaniu - można tam znaleźć na przykład 
takie dania, jak grasica na borowikach w śmietanie z rosti i jajkiem 
przepiórczym. Nie zamykamy się jednak przed innymi potrawa-
mi, gdyż prowadzimy restaurację hotelową, która rządzi się inny-
mi prawami niż restauracja zlokalizowana na przykład w centrum 
miasta. Musimy się więc skupić na różnorodnych potrzebach gości 
hotelowych i posiadać propozycje także dla wegetarian czy też osób 
uwielbiających jedną konkretną kuchnię. Dla mnie jest to także 
szansa na prezentację potraw z mojej ulubionej kuchni tajskiej. 

- Oprócz sukcesów kulinarnych ma Pan na koncie także 
poważne sukcesy jeśli chodzi o carving, czyli rzeźbienie w 
owocach...

- Tak. Bo od początku mojej działalności kulinarnej interesowały 
mnie także sprawy związane z kulinariami, ale niezwiązane bez-
pośrednio z gotowaniem. W carving zacząłem się bawić kilka lat 
temu, a w 2009 roku udało mi się zająć pierwsze miejsce na wszyst-
kich krajowych konkursach carvingowych. W tym roku zdobyłem 
też tytuł wicemistrza Europy w Pradze, a podczas II Mistrzostw Eu-
ropy w Carvingu Chińskim udało mi się zdobyć trzecie miejsce. 

czytaj więcej na www.pomorski.info

Docenieni za perfekcję
Restauracja Barracuda z Gdyni oraz 
Karczma Polska Zagroda zostały 
wyróżnione zaszczytnym certyfikatem 
jakości przyznawanym przez 
ogólnoświatowy Serwis Trip Advisor. 

Nagrodą za perfekcyjną obsługę gości są 
wyróżniane wyłącznie obiekty regularnie 
otrzymujące dużą liczbę bardzo pochleb-
nych recenzji od podróżnych w serwisie 
TripAdvisor.  Nagrodzone obiekty należą 
do ścisłej czołówki firm ogłaszających się 
w tym serwisie.
Właścicielem obu restauracji jest Marek 
Babiarczyk, który nie krył dumy i radości 
z przyznanych nagród. Podkreślił, że nie 
ma nic lepszego, niż być docenionym 
przez gości. Zaś być docenionym po raz 
drugi z rzędu - jeśli chodzi o Barracudę - 
stanowi jeszcze większą satysfakcję.
czytaj więcej na www.pomorski.info

Marek Babiarczyk, 
właściciel restauracji Barracuda 
oraz Karczmy Polska Zagroda: 
- Wyróżnienie certyfikatem 
jakości przyznawanym przez 
serwis TripAdvisor jest po-
wodem do dumy dla całego 
zespołu Barracudy. Chcemy 
podziękować wszystkim naszym 
gościom, którzy poświęcili swój 
czas na napisanie recenzji w 
serwisie TripAdvisor”. Trudno 
o lepszy wyraz uznania, niż 
pochwała od naszych klientów. 
Certyfikat jakości przyznawany 
na podstawie recenzji zamiesz-
czanych przez klientów jest 
wspaniałym wyrazem poparcia 
dla działań firmy oraz naszego 
ciągłego dążenia do zapewnie-
nia najwyższej jakości obsługi. 
Bez zaangażowania i ciężkiej 
pracy personelu, żadna nagroda 
nie byłaby możliwa.

Kuchnia 
pachnąca 
cynamonem
Rozmawiamy z Mariuszem Gachewiczem, 
Szefem Kuchni w Zamku Gniew.

Mariusz Gachewicz
-  absolwent włocławskiego Zespołu Szkół 

Chemicznych, uczęszczał tam także do szkoły 
zawodowej i Technikum Gastronomicznego

-  pracował w restauracji Ratuszowa i hotelu Viktoria 
we Włocławku

-  kunszt kulinarny Mariusza Gachewicza był doceniany 
przez głowy państwa, gotował dla prezydentów: 
Wałęsy, Komorowskiego, Kwaśniewskiego

-  lubi kuchnie: tajską i włoską
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Projekt Baltiq Plaza twórczo nawiązuje 
do idei gdyńskiego modernizmu, a jed-
nocześnie jest przykładem interesującej, 
współczesnej, architektury. Elewacja 
w odcieniach bieli, elementy w kolorze 
drewna i charakterystyczne łuki nawiązu-
ją do architektury współczesnych jachtów 
i budzą marynistyczne skojarzenia. 
Inwestycja doskonale uzupełnia prze-
strzeń pierzei ulicy Świętojańskiej i wraz 
z wewnętrznym eleganckim dziedzińcem 
(patio) wpasowuje się w istniejącą zabu-
dowę. Po zmroku, dzięki wmontowane-
mu we wnęki elewacji oświetleniu, Baltiq 
Plaza będzie ożywać pełnym blaskiem.

– Projekt zespołu zabudowy BALTIQ PLA-
ZA był dla nas  niecodziennym wyzwa-
niem z dwóch podstawowych powodów. 
Po pierwsze, jest to bez wątpienia 
najatrakcyjniejsza lokalizacja w Śródmie-
ściu Gdyni. Po drugie, czuliśmy potrzebę 
stworzenia zabudowy współczesnej, 
ponadczasowej i jednocześnie nawiązu-
jącej do charakterystycznego gdyńskiego 
modernizmu – zabudowy, która podkreśli 
rangę lokalizacji – mówi Jerzy Wolski, 
architekt, autor projektu. 
Inwestycja składa się z dwubryłowego 
budynku połączonego dwiema pod-
ziemnymi kondygnacjami. Na poziomie 

-2 powstanie wielostanowiskowa hala 
garażowa, na poziomie -1 zaplanowano 
również miejsca postojowe oraz lokale 
usługowe. Na pozostałych kondygna-
cjach znajdą się komfortowe mieszkania, 
luksusowe apartamenty oraz powierzch-
nie zaprojektowane z myślą o usługach 
i biznesie. Plac pomiędzy północną i po-
łudniową częścią budynku tworzy patio, 
które dzięki usytuowaniu w zagłębieniu 
oddzielone jest od ruchliwej ulicy. Zapla-
nowano tu kawiarnie, restauracje i lokale 
usługowe.  Architekci zadbali również o 
małą architekturę: ławki, klomby, schody 
przykryte częściowo kaskadą zieleni.

Oferta Sierra Apartments to 
26 apartamentów zlokalizo-
wanych na polu golfowym 
Sierra Golf Club tuż przy Tee nr 
7. Właściciele pola golfowego 
taką ofertę kierują do entu-
zjastów gry w golfa, którzy 
chcieliby przedłużyć i uatrak-
cyjnić oddawanie się zmaga-
niom sportowym. Wypoczynek 
w apartamentach na pewno 
uatrakcyjni malowniczy widok 

na pobliskie pole golfowe 
i przyrodę a bezpośredni 
kontakt z przyrodą otrzymają 
także posiadacze apartamen-
tów znajdujących się na par-
terze, którzy wyposażone są 
w specjalne ogródki - dobrze 
skomponowane z otoczeniem. 
W apartamentach usytuowa-
nych na poddaszu znajdują się 
natomiast piękne antresole 
z widokiem na salon, gdzie 

Baltiq Plaza rośnie!
Przy ul. Świętojańskiej trwa budowa Baltiq Plaza – kompleksu mieszkaniowo-usługowego, który ma na zawsze 
odmienić oblicze Śródmieścia Gdyni. Za inwestycję odpowiada Moderna Investment, znana z prestiżowych 
gdyńskich realizacji: Kamienicy Moderna przy Placu Kaszubskim oraz apartamentowca Lighthouse przy ul. Norwida.
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Maciej Rodzewicz, 
prezes zarządu MR24:

- Zakup nieruchomości jest jedną z najbezpiecz-
niejszych form inwestowania. Pozwala osiągać 
bieżący dochód z najmów oraz zabezpiecza 
niekorzystne zmiany wartości pieniądza w czasie. 
Kluczową kwestią w inwestowaniu jest dobór 
lokalizacji nieruchomości. Łączy się to ściśle z moż-
liwością uzyskania gwarancji najmu. Kryteria takie 
dotyczą również inwestycji „Condo”. Nierucho-
mości pozwalają stać się wolnym i czerpać zyski 
z kapitału, co daje niezależność od pracy, jako 
jedynego źródła utrzymania. Podjęcie decyzji o 
zakupach lokali powinno wynikać z postawy i być 
częścią planu zwiększania dochodów osobistych, 

a tym samy zabezpieczenia 
przyszłości własnej i rodziny. 

Wykorzystanie wiedzy eks-
pertów w tej dziedzinie nie 
jest bez znaczenia, a wcie-
lenie w życie hasła: „Nie 
czekaj, aby kupić nierucho-
mość, kup nieruchomość i 

czekaj” doprowadzi do 
wolności � nanso-

wej. 

Okiem eksperta

Apartament z widokiem 
na pole golfowe
Sport i wypoczynek idą w parze. A Sierra Golf Club proponuje takie połączenie 
w postaci apartamentów z widokiem na pole golfowe. Sprzedaż prowadzona jest 
według unikalnej formuły: wynajmij i zamieszkaj.

znajdują się sypialnie.
- Oferujemy wykończenie pod 
klucz, pełne wyposażenie i 
umeblowanie a także miejsce 
postojowe w hali garażowej lub 
miejsce zewnętrzne na parkin-
gu przy budynku, w budynkach 
znajduje się także winda oso-
bowa - podkreśla Kamila Pieper 
z Sierra Golf Club.
Sierra Golf Club odwiedzany 
jest zarówno przez miłośników 
golfa zainteresowanych relak-
sującą ale i krótką grą jak i dla 
graczy, którzy spędzają na polu 
golfowym kilka dni. Dla tej dru-
giej grupy klientów oferowany 
jest wynajem apartamentów w 
atrakcyjnych cenach (bo ceny 
noclegu w apartamencie typu 
studio rozpoczynają się od 
kwoty 165 złotych za osobę). 
Sierra Golf Club liczy na to, że 
wiele osób, które wynajmuje 
apartamenty zdecyduje się na 
ich kupno. Właśnie taka jest 
założenie idei realizowanej w 
klubie: wynajmij - zamieszkaj, 
czyli przyjedź, prześpij się w 
apartamencie i kup go.
czytaj więcej na 
www.pomorski.info

a tym samy zabezpieczenia 
przyszłości własnej i rodziny. 

Wykorzystanie wiedzy eks-
pertów w tej dziedzinie nie 
jest bez znaczenia, a wcie-
lenie w życie hasła: „Nie 
czekaj, aby kupić nierucho-
mość, kup nieruchomość i 

czekaj” doprowadzi do 
wolności � nanso-

wej. 

Nieruchomości 
pozwalają stać 
się wolnym i 

czerpać zyski 
z kapitału



G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Dorota Korbut, Rafał 

Korbut, Grzegorz Bryszewski,
Łukasz Krzemiński

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expressgdynski.pl
www.expressgdynski.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2083-9421
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Beata Stanałowska, 
b.stanalowska@expressy.pl,

tel. 791 764 155
reklama@expressy.pl

DRUK Agora SA
NAKŁAD 15 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

RÓŻNE

ZBIORNIKI betonowe szczelne 
na gnojówkę, gnojowicę, desz-
czówkę i na ścieki. Sprawdź nas! 
tel. 600 588 666

FRYTOWNICE nową, 1,5 l., Opti-
mum  z papierami, w kartoniku, 
Wejherowo, 120 zł, tel. 510 688 
509

SPRZEDAM plastikowe beczki, 
200 l., 50 zł/szt, Gdynia, tel. 503 
631 333

SPRZEDAM stół do tenisa stoło-
wego, do użytku wewnętrznego, 
tel. 605 468 902

SPRZEDAM betoniarkę, 150 l, 
napięcie zasilające 380V, tel. 605 
468 902

BURSZTYN kupię, tel. 784 955 
498

SPRZEDAM bryczkę dokart 
dla 5 osób, Wejherowo, tel. 507 
724 008

SPRZEDAM głowicę silnika 
Renault 19,1.9D, cena: 500 zł, tel. 
788 085 085

SPRZEDAM piec c.o. 25 kw na 
drewno, węgiel z dmuchawą i 
sterownikiem, ruszta wodne, 
1500 zł, Wicko, tel. 788 085 085

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-

wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, producent, 
5 lat gwarancji. tel 515 373 550

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

SPRZEDAM miejsce w hali 
garażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ul. Stefczyka 28b, tel. 501 
278 888

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standar-
dzie w Gdyni, tel. 730 201 700

LUKSUSOWE 3 pokojowe 
mieszkanie w Gdyni za okazyjna 
cenę, sprzedam, tel. 690 445 628

SPRZEDAM okazyjnie ładne 
mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2 
z widokiem na Gdynię, tel. 604 
169 071

DZIAŁKA 7600m2 w miejsco-
wości Łówcz Górny, koło Strze-
bielina z możliwością zabudowy, 
media przy granicy, cena 10 zł/
m2, kontakt 00491724794130, 
tel. 725 504 787

SPRZEDAM pomieszczenie 
gospodarcze na osiedlu Feni-
kowskiego w Wejherowie, 3m, 
cena orlexu, tel. 721 102 236

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standar-
dzie w Gdyni, tel. 730 201 700

LUKSUSOWE 3 pokojowe 

mieszkanie w Gdyni za okazyjną 
cenę, sprzedam, tel. 690 445 628

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA na biuro lub 
usługi, 20m2, Wejherowo, ul. 
Chopina 5, tel. 58 672 10 22

PRZESTRONNE, słoneczne, 3 
pokojowe mieszkanie z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie tradycyjne, 
możliwość wynajęcia garażu 
za dod. Opłatą, cena: 700 zł, 
Gowino, tel. 697 498 369

BEZDZIETNEMU małżeństwu, 
bez nałogów, dbającemu o 
substancje najmu, wynajmę 
pokój w Mrzezinie koło Pucka, 
500 zł/msc., Plus liczniki, tel. 722 
071 698

WYNAJMĘ mieszkanie 
2-pokojowe w Kartuzach, tel. 
608 671 710

MIESZKANIE 2-pokoje, 2 piętro 
na os. Sikorskiego w Kartuzach, 
tel. 608 671 710 

GARAŻ murowany, duży, do 
wynajęcia, tel. 501 549 579

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m, 
kwat., 2 p., na Gdynie - także ew.  
własn., tel. 798 663 348

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM markowy skuter 
Piaggio, 80 cm, fabryczny, cena 
1500 zł do negocjacji, tel. 798 
534 857

KUPIĘ
SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

EDUKACJA
KOREPETYCJE z j. polskiego, 
zakres szkoły podst., gimnazjum 
i szkoły średniej, tel. 696 169 727

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, gno-
jowicę, deszczówkę, z atestem. 
Zapewniamy transport i montaż 
HBS-em gratis. tel. 666 950 940

POŻYCZKI od 300 do 5000 zł, 
minimum formalności, gotówka 
już w 10 minut, tel. 508 593 834

ABSOLUTNA nowość, pożyczki 
od 300 do 5000 zł, minimum 
formalności, gotówka już w 
10 minut, zadzwoń lub napisz 
sms o treści „pożyczka”, tel. 508 
593 834

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, pracujący, młody 
wygląd, 46 latek pozna zadb. ko-
bietę do st. zw. z ok. Wejherowa, 
tel. 730 499 146

BIERZ mnie, będzie wspaniale, 
blondi zaprasza, tel. 500 350 
925 Sopot

SEX to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 
514 670 725, Sopot

ZWIERZĘTA

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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W sobotnie przedpołudnie sopockie 
Molo stanie się obiektem niecodziennej 
akcji. Prezydent miasta, Jacek Karnowski, 
skoczy z tego obiektu wraz z koszykarza-
mi Trefla oraz wszystkimi ludźmi, którzy 
zechcą wspomóc akcję pomocy małej Ma-
rysi Lavayen. Dziewczynka urodziła się z 
ciężką, złożoną wadą serca. Na przepro-
wadzenie operacji, którą zaplanowano na 
druga połowę tego roku, jej rodzice muszą 
uzbierać 37,5 tysiąca euro. W akcję pomo-
cy włączyły się więc władze miasta oraz 
sopoccy koszykarze, na czele z kapitanem 

Trefla, Marcinem Stefańskim. - Wskaki-
wanie do zimnej wody nie musi być tylko 
żartem, może też przynieść realne korzy-
ści. Cieszymy się, że akcja pomocy Marysi 
już cieszy się dużym zainteresowaniem, ale 
potrzebujemy jeszcze więcej osób o wiel-
kim sercu. Zapraszamy wszystkich w sobo-
tę, 30 sierpnia, na Molo w Sopocie, gdzie o 
11.00 razem z prezydentem Karnowskim 
symbolicznie skoczymy do wody. Zimna 
woda zdrowia doda! – zachęca Stefański.
czytaj więcej na www.pomorski.info

Skocz z Molo razem 
z Trefl em Sopot
Prezydent Jacek Karnowski wraz z Marcinem Stefańskim zapraszają do wspólnego 
skoku z sopockiego Molo. Akcja ma na celu zbiórkę pieniędzy dla trzyletniej Marysi, 
która urodziła się z poważną wadą serca. 

Końskie 
mistrzostwa

Na sopockim hipodromieo dbyły się  Skoki Przez Przeszkody CIC3 CIC2 i CIC1. 
Polka Joanna Skibińska zdobyła mistrzostwo w dwóch kategoriach: Mistrz 
Polski w kategorii CIC2 i Mistrz Polski w kategorii mlodzieżowej. Polak Kamil 
Rajnert zdobył mistrzostwo Polski w kategorii CIC3 (seniorów). 

Fo
t. 

Je
rz

y 
B

ar
tk

ow
sk

i/F
ot

ob
an

k.
PL

mistrzostwa
Skoki przez 
przeszkody
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