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T

o, że Szczecin jest zjawiskowy od strony
wody wiadomo nie od dzisiaj. Urokliwe
kanały, osiedle malutkich domków usytuowanych przy samej Odrze, dziesiątki ptaków w zaroślach czy zakątki, do których
nie dotrzecie od strony lądu. Dostęp do licznych
akwenów pozwala na rozwój sportów wodnych:
od żeglowania, przez spływy kajakami, wyścigi
skuterami wodnymi, a kończąc na wakeboardzie.
W sierpniowym Prestiżu podeszliśmy do tematu
praktycznie. Wybraliśmy się w podróż połączoną
ze zwiedzaniem Szczecina i okolic. Pokazujemy
Wam gdzie płynąć i co równie istotne – czym.
A wybór jest ogromny – poprzez małe motorówki,
które można wynająć bez patentu, aż po pływające domki na wodzie – houseboaty. Jedno jest pewne – Szczecin żyje na wodzie.
Poza tym w numerze pokazujemy jak ciekawie
można spędzać lato w naszym mieście. Z roku na
rok tych wakacyjnych atrakcji jest coraz więcej,
miasto nie usypia, lecz dynamicznie funkcjonuje
i czeka na turystów, którzy coraz chętniej do nas
przybywają. Nic zresztą dziwnego, coraz piękniejsze bulwary zachęcają do spacerów, rowery
miejskie ułatwiają zwiedzanie, a marina w sercu
miasta jeszcze bardziej podkreśla jego niepowtarzalny charakter.
Izabela Marecka
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Temat z okładki

Drugie
życie
wrotek

Migoczące światła, blask dyskotekowej kuli i głośna muzyka, najlepiej stare dobre
disco z lat 70. i 80. Do tego sporych rozmiarów parkiet z barierkami i para kolorowych
wrotek. Ten sposób zabawy powrócił do łask jakieś dwa lata temu, a obecnie święci
triumfy także i w Polsce.

Temat z okładki
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P

od koniec lat 70. minionego wieku, w złotych
czasach disco, filmu „Gorączka sobotniej nocy”
i nowojorskiego klubu nocnego Studio 54,
w Hollywood powstało kilkanaście wrotkarni,
gdzie jak w dobrej dyskotece z tamtego okresu, goście
mogli potańczyć, z jedną tylko różnicą – impreza odbywała się na wrotkach. Ten sposób spędzania czasu bardzo szybko stał się popularny. Coraz więcej osób przerzuciło się na wrotki. We wrotkarniach organizowano
turnieje, gdzie zawodnicy popisywali się znajomością
różnych figur akrobatycznych. Zwykła jazda w kółko
przestała być atrakcyjna. W 1979 do amerykańskich
kin weszły dwa filmy z wrotkami w rolach głównych.
W „Skatetown U.S.A.” zagrał i zatańczył (oczywiście na

wrotkach) sam Patrick Swayze, natomiast w „Roller Boogie” Linda Blair (ta sama, którą w „Egzorcyście” opętał
diabeł) zachwycała poczuciem rytmu i akrobacjami na
czterech kółkach. Z tych czasów pochodzi przebój Cher
„Hell on wheels”. W teledysku, który powstał do tego
utworu wokalistka porusza się na wrotkach, ubrana
w bardzo seksowny kombinezon w zebrę.
Odpowiedni wygląd to także część całej wrotkowej kultury. – W jeździe na wrotkach poza samą frajdą jazdy,
bardzo atrakcyjna jest otoczka – nie ukrywa zachwytu
Anna Misztela, akrobatka i tancerka. – Te seksowne szorty, długie kolanówki, kolorowe, obcisłe koszulki i oczywiście wrotki – to wszystko sprawia, ze czujesz się świet-
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nie i seksownie. Jak dołożymy do tego muzykę, światła może skorzystać każdy. Również sama nauka jazdy na
i parkiet to mamy dyskotekę rodem z amerykańskiego wrotkach nie jest trudna.
klubu disco.
Skąd właściwie wzięły się wrotki, nazywane dawniej „łyWrotki, podobnie jak pokrewne rolki czy łyżwy to bar- żwami ziemnymi”. Ich historia rozpoczyna się w Belgii,
dzo dobry sposób na złapanie kondycji i utratę niepo- w XVIII wieku. Pierwsze wrotki, niestety bez zainteretrzebnych kilogramów. – Po godzinie jazdy na wrotkach sowania (były to buty z czterema ciężkim kółkami) zanaprawdę porządnie się spocimy o utracie kalorii nie projektował Jean –Joseph Merlin. Trzydzieści lat później
wspominając – przekonuje Anna Misztela. – Do tego, ten Francuz Vanllede skonstruował o wiele lżejsze i bardziej
rodzaj aktywności ładnie obchodzi się z naszą sylwetką, finezyjne „łyżwy ziemne” niż jego poprzednik. Wrotki,
nie obciąża stawów jak bieganie i z jego dobrodziejstw które znamy dziś skonstruował pod koniec XIX wieku
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Amerykanin James Plimpton. Regulowana podeszwa
buta, odpowiedni układ kółek, pozwalający na balansowanie ciałem przypadły do gustu całym rodzinom.
Pierwszą wrotkarnię otwarto w Cincinatti w 1867 roku,
dziesięć lat później wrotkarnia pojawiała się w Berlinie
a w 1913 w Polsce, dokładnie w Dolinie Szwajcarskiej.

muzyczno – świetlną otoczkę i jedyny w swoim rodzaju
klimat. Prowadzi ją grupa entuzjastów, którzy ten barwny trend postanowili przenieść na nasz teren. Do dyspozycji klientów jest ponad 150 par nowych wrotek (można
przyjść również z własnym sprzętem), do tego kaski,
ochraniacze wszystko na 1000 m2 powierzchni, z parkietem, kolorowymi lożami, szatnią i barem. Można wpaść
Dwa lata powróciła moda na wrotki, która zawitała rów- tu wyłącznie pojeździć rekreacyjnie, ale można też trafić
nież do Szczecina. Rok temu przy ulicy Twardowskiego na szaloną imprezę.
powstała wrotkarnia. Rolling Wings wzoruje się na amerykańskich wrotkarniach, ma odpowiedni parkiet, całą
Autor: Aneta Dolega / Foto: Łukasz Misztela
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Zwiedzamy
Szczecin
od strony
wody
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Lubczyna

Chcecie zobaczyć Szczecin od strony wody, dziesiątki czapli w zaroślach na Odrze Zachodniej czy zakątki,
do których nie dotrzecie od strony lądu? Powinniście czym prędzej udać się w rejs po naszych akwenach.
W paru słowach postaramy się pokazać wam, dlaczego warto to zrobić. Wybraliśmy się w kilkugodzinną
podróż połączoną ze zwiedzaniem Szczecina i okolic.

Aktywność
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iększość mieszkańców zdaje sobie sprawę z tego, że nasze miasto kryje na lądzie
mnóstwo ciekawych i tajemniczych zakamarków. Sporo osób nie wie jednak o tym,
że Szczecin równie atrakcyjny jest od strony wody. Nie
wierzycie? Postanowiliśmy pokazać Wam kilka miejsc
w Szczecinie i okolicach, które zupełnie inaczej wyglądają
z perspektywy pasażerów łodzi. Wybraliśmy się motorówką w podróż, w którą teraz chcemy zabrać Was ze sobą.

okazja by zobaczyć, jak od tej strony prezentuje się nie
tak dawno ustawiony Maszt Maciejewicza, a dalej charakterystyczne „dźwigozaury”. Tuż obok tych ostatnich
dominuje kolejny dźwig, współczesny. Całe szczęście
ustawiony jest czasowo, niebawem zniknie. Mijamy na
wodzie pływający tramwaj, który zaledwie za 5 złotych
przewozi pasażerów z miejsca naszego startu w okolice
Wyspy Grodzkiej. To bardzo oblegany środek transportu
oraz rewelacyjna atrakcja turystyczna.

Startujemy o godzinie 18 z Bulwaru Piastowskiego – okolicy Trasy Zamkowej. Jest piękna, słoneczna pogoda.
Lekki wiatr sprawia, że upał nie jest aż tak bardzo uciążliwy. Płyniemy Odrą wzdłuż nabrzeży. To doskonała

Przepływamy pod mostem łączącym Wyspę Grodzką
z Łasztownią i płyniemy dalej Duńczycą, następnie Kanałem Grodzkim na Odrę Zachodnią – w stronę Przekopu Mieleńskiego. Tam trafiamy w okolice Szczecińskiej
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Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia
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Zakątek Kwadrat
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Brynecki Nurt

Stoczni Remontowej Gryfia, na terenie której znajduje się położona ponad rok temu pod budowę promu
pasażersko-samochodowego stępka. Widzimy ją. Jak
leżała, tak leży. Wpływamy na rzekę Święta i docieramy do genialnego miejsca – Zakątka Kwadrat. Jedyny
sposób dotarcia do niego to droga wodna. Znajdują się
tutaj miejsce grillowe, wiata, stoły. Jest toaleta i duży
pomost, przy którym cumują niewielkie jachty. Można
tutaj dopłynąć kajakami, można wynajętymi na godziny
niewielkimi łódkami, które nie wymagają patentu sternika. Podpływamy bliżej i trafiamy na imprezę rodzinną.
Mimo zaproszenia, by zejść na ląd dziękujemy i płyniemy
dalej. Mijamy kolejny zakątek „Głębię” – tutaj już jest pusto, miejsce czeka na gości.

Klimat dookoła jest niesamowity i bajkowy. Na konarach
przesiadują dziesiątki kaczek. Co chwilę przed motorówką przelatują czaple. W oddali, na drzewach, widać
siedzące bieliki. My płyniemy teraz do Lubczyny. Już na
jeziorze Dąbie mijamy Zakątek Orły i po chwili jesteśmy
przy drugim brzegu. Na chwilę zatrzymujemy się w lubczyńskiej marinie i schodzimy na ląd. Nie ma jednak zbyt
wiele czasu, powoli zachodzi słońce, a przed nami do
zwiedzenia pozostało jeszcze kilka niezwykłych miejscówek.
Wracamy w kierunku Szczecina i płyniemy teraz w miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Wpływamy z Regalicy w „ślepy” Brynecki Nurt. Tam, na obu brzegach
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Siadło Dolne

zbudowane są niewielkie, klimatyczne domki. Na tyłach
każdego jest wyjście na pomost, przy którym przycumowana jest łódka. Mimo że mamy do czynienia z domkami
letniskowymi, spokojnie można tutaj również przezimować.
Żal stąd wypływać, ale udajemy się teraz na Dziewoklicz. Jest 20:30 i słońce chowa się coraz bardziej. Mamy
doskonałe światło do robienia zdjęć. W pobliżu Dziewoklicza motorówka ciągnie na desce młodego chłopaka.

20
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Widać, że ten sport jest „konikiem” śmiałka. Idzie mu
doskonale.
Mijamy Dziewoklicz i udajemy się na sam koniec do Siadła Dolnego. Po drodze oglądamy śluzy oraz mnóstwo
„budek rybackich”. Ponownie co chwilę spoglądają na
nas czaple, których dookoła są dziesiątki: stoją w wodzie, siedzą na znakach, latają nad motorówką i prowadzą nas do samego celu. W Siadle Dolnym widzimy nowe,
przebudowane nabrzeże, a przy nim wypożyczalnię kaja-

ków, zadaszone miejsca do grillowania, altany piknikowe
oraz nowe pomosty z miejscami do cumowania. Przebudowa tego miejsca zakończyła się zaledwie kilka tygodni
temu i trzeba przyznać, że niemal 4 miliony złotych nie
poszły na marne.
Zbliża się godzina 21:30 i pora wracać do centrum miasta. Płyniemy tym razem obok Wyspy Akademickiej, dalej mijamy Wyspę Jaskółczą oraz czekającą na zabudowę
Kępę Parnicką, tuż obok Szczecińską Wenecję i dociera-

my do miejsca startu – na Bulwar Piastowski. Po ponad
3 godzinach rejsu utwierdzamy się w przekonaniu, że
bycie szczecinianinem daje niesamowitą frajdę. Jeśli
znudzi nam się życie na lądzie, można śmiało wybrać się
na wycieczkę po wodach naszego miasta. Czy warto?
Każdy sam powinien się o tym przekonać.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Miasto
na fali
Aktywność

Szczecin jest idealnym miejscem do rekreacji wodnej i miastem, które posiada najpiękniejsze mariny w Polsce.
Dostęp do licznych akwenów pozwala na niesamowity rozwój sportów wodnych wszelkiej maści: od żeglowania,
przez spływy kajakami, wyścigi skuterami wodnymi, a kończąc na wakeboardzie. Wybór jest ogromny. Mamy dla
was tylko część tego, co miasto oferuje w tym temacie. Jedno jest pewne – Szczecin żyje na wodzie!

Aktywność
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Rejs z królowymi i kapitanem
Kilka łódek jest do dyspozycji osób, które kochają spokojne, pełne pięknych widoków wycieczki po rzece. Siedem
dni w tygodniu można skorzystać z usług dwóch „królewskich” jednostek Odra Queen i Peene Queen, które
oferują regularne rejsy w godzinach: 12, 13, 15 i 17. Rejs
trwa godzinę. W trakcie rejsu dostępne są dwa pokłady:
zamknięty na dole, gdzie można również zamówić jedzenie i picie oraz taras górny, z którego podziwiamy widoki.
Wały Chrobrego, Dok nr 5 i wieża Bismarcka
bilet normalny – 23 zł
bilet ulgowy – 17 zł
bilet rodzinny – 54 zł
weekendowe rejsy do Świnoujścia:
bilet normalny (w jedną stronę) –50 zł;
(w obie strony) – 80 zł
bilet ulgowy (w jedną stronę) – 40 zł;
(w obie strony) – 70 zł
Szczecin warto podziwiać od strony Odry, a także z perspektywy jeziora Dąbie. M/S Joanna posiada 2 pokłady:
górny (słoneczny) i dolny (klimatyzowany). Posiada dwa
salony na 56 osób, bar, pentrę oraz 2 toalety. Pokład górny składa się z części zadaszonej na 70 os. oraz części
odkrytej na 30 osób. Joanna wypływa także w rejsy czarterowe, gdzie można samemu wybrać trasę i zorganizować własną imprezę. W pakiecie ma również szalenie
atrakcyjne rejsy po zachodzie słońca.
Bulwar Piastowski pod Mostem Długim
pierwsza godzina rejsu – 2 tys. zł
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druga godzina – plus 700 zł
trzecia godzina – plus 600 zł
każda kolejna – 500 zł
kontakt: tel. 609 055 431, info@msjoanna.pl
Po naszych wodach pływa już ponad 18 lat. Oferuje rejsy turystyczne i firmowe. Mowa o M/S Dziewannie. Rejsy
odbywają się w godzinach 12:30, 14, 16, a jeśli jest taka
potrzeba, to również o 17:30. Na Dziewannie organizowane są przede wszystkim rejsy firmowe oraz imprezy
okolicznościowe. Drugą podobną jednostką jest M/S Kapitan Cook.
Nabrzeże Pasażerskie, Jana z Kolna 7
bilet normalny godzinny – 25 zł
bilet normalny dwugodzinny – 50 zł
bilet ulgowy – 12 zł
kontakt: tel. 600 221 100, rejsy@statek.info
Katamaranem w piękny rejs
Jeśli mamy większą grupę przyjaciół i chcielibyśmy z nimi
spędzić czas na wodzie, warto zainteresować się wynajęciem katamaranu Telimena, który został zbudowany
przed laty na aluminiowym kadłubie w USA. „Telimena”
może zabrać do 12 osób. 30 minutowy rejs kosztuje 15 zł
od osoby (przy min. 2 osobach).
Nabrzeże Pasażerskie, ul. Jana z Kolna 7
kontakt: tel. 91 434 70 02; 728 942 732
Dziewczyny z motorkiem
Klaudynka, Tereńka, Małgorzata i Romka to imiona nie-

wielkich motorówek, które można wypożyczyć, o ile
jest się osobą… pełnoletnią. Mają niewielkie gabaryty
(mieszczą 5 osób) i zaledwie 9,8 KM. Żeby się cieszyć
z wyprawy jedną z nich, nie trzeba posiadać patentu żeglarskiego. Przed wypłynięciem przechodzi się krótkie,
ale obowiązkowe szkolenie z zakresu manewrowania
i bezpieczeństwa.

kładzie znajduje się toaleta, kuchenka. Kokpit wymoszczony jest poduszkami, do dyspozycji gości są cztery
koje. To doskonała okazja, by poznać z innej strony Wały
Chrobrego. Jacht płynie w kierunku Zalewu Szczecińskiego, po drodze mijając malownicze tzw. „gocławskie
slumsy”. Można popłynąć również do Lubczyny i w wiele
innych miejsc.

Bosmanat na Bulwarze Gdańskim
wypożyczenie na cały dzień – 400 zł
godzina rejsu – 70 zł, za każda kolejną – 60 zł
kontakt: tel.734401410

Bulwar Piastowski przy Moście Długim
godzina rejsu –100 zł
doba rejsu – 450 zł
kontakt: tel. 601 233 434, bluefin@interia.pl

Rejs Szczecińskim Garbuskiem
Kajaki, jacht? A co powiecie na wodny garbusek? Takie atrakcje tylko przy naszej marinie. Czteroosobowa motorówka, wyglądem przypominająca popularny
Volkswagen New Beetle, cieszy nie tylko wyjątkowym
designem, ale zapewnia też wygodę użytkowania i bezpieczeństwo. Wodny garbusek to idealna propozycja
dla rodzin lub przyjaciół, którzy pragną zrelaksować
się nad wodą. Co najważniejsze, by pływać nietypową
motorówką nie potrzeba patentu. W rejs Szczecińskim
Garbuskiem można wybrać się codziennie, w godzinach
9-20.

Radek Kowalczyk jest trzecim Polakiem, który ukończył
jeden z najtrudniejszych oceanicznych regat na świecie – Mini Transat. Wraz z przyjacielem Pawłem Kaczmarczukiem oferują niecodzienną przygodę: rejsy na
zabytkowym, blisko 120-letnim kutrze rybackim, odnowionym i dostosowanym do imprez okolicznościowych.
Na pokładzie zmieści się 12 osób. Jeśli akurat kuter nie
kursuje to można na nim skosztować tradycyjnej kuchni
szczecińskiej bądź morskiej.

Bulwar Piastowski, maszt Maciejewicza
godzina rejsu – 250 zł
doba – 2500 zł
cena: 70 zł za pierwszą godzinę, 400 zł za cały dzień
bilety na rejsy biletowane:
miejsce i kontakt: Wyspa Grodzka 1, North East Marina, normalny – 25 zł
rezerwacje: tel. 698 971 711
ulgowy – 15 zł
poniżej 12 roku życia – darmowy
Przygoda z mistrzami
kontakt: tel. 508 513 667, kuter@kuter.szczecin.pl
Szczeciński żeglarz kpt. Krzysztof Krygier oferuje wyprawy ponad 7-metrowym jachtem żaglowym. Poza Wodoaktywni nadaktywni
skipperem na pokład mogą wejść cztery osoby. Na po- Szczeciński organizator imprez na wodzie – Wodoaktyw-
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ni – oferuje mnóstwo atrakcji: począwszy od wypraw na
skuterach wodnych, poprzez turystyczne rejsy na jachtach żaglowych, aż do flyboard, wakeboard czy nawet
loty ze spadochronem przy użyciu specjalnej łodzi motorowej – parasailing. Pływają z każdego miejsca, z którego zażyczy sobie klient. Obsługują zarówno pojedyncze
osoby, jak i zorganizowane grupy. Rejs jednym z sześciu
jachtów żaglowych może odbyć się po dowolnym akwenie: jeziorze Dąbie czy Zalewie Szczecińskim. Można
popłynąć do Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, do
Niemiec i wielu innych miejsc. Rejsy są kilkugodzinne
i kilkudniowe. Na pokład, w zależności od jachtu, wchodzi od 4 do 12 osób.
skuter na godzinę – 300 zł
trzygodzinny rejs – ok. 1000 zł
kontakt: tel. 783 008 383, aktywuj@wodoaktywni.com
Tramwaj wodny
Szczeciński tramwaj wodny łączy leżące na przeciwnych brzegach Odry Bulwar Piastowski i Nabrzeże Starówka (Łasztownia). Trasę obsługuje katamaran motorowy „Enterprise” zbudowany w szczecińskiej stoczni
jachtowej kpt. Andrzeja Armińskiego. Jednostka mieści
na swym przestronnym pokładzie jednorazowo 12 pasażerów. Podczas rejsu podziwiać można piękne widoki
śródmieścia Szczecina, w tym panoramę Wałów Chrobrego i Zamku Książąt Pomorskich, port jachtowy Marina North-East z kładką pod którą katamaran przepływa,
czy odrestaurowane historyczne dźwigi portowe zwane
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„dźwigozaurami”. Tramwaj wodny kursuje codziennie od
26 kwietnia do 16 września 2018 r., od godz. 10.00 (pierwszy kurs z Nabrzeża Starówka) do 19.30 (ostatni kurs
z Bulwaru Piastowskiego). Ze względów bezpieczeństwa
rejsy zostaną wstrzymane przy silnym wietrze, a także
podczas ulewnych deszczy czy burz.
cena biletu w jedną stronę dla jednej osoby - 5 zł
przewóz roweru - dodatkowo 3 zł
kontakt: tel. 508 223 666
Lot wodolotem
Prawdziwa atrakcja i świetny sposób na przemieszczanie się. Niby płyniemy ale jednak nie… Wodolot zabierze
nas ze Szczecina do Świnoujścia. Oprócz regularnych
połączeń po Zalewie Szczecińskim czy rejsów wycieczkowych, zajmujemy się również organizacją bankietów,
konferencji oraz różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych.
Dworzec Morski, ul. Jana z Kolna 7
bilet normalny – 70 zł
bilet ulgowy – 40 zł
emeryci i renciści – 50 zł
bilety grupowe – 40 i 50 zł
kontakt: tel. 796 653 651,
kontakt@wodolotszczecin.com.pl.

Autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

Równowaga
na wodzie

Zamierzeniem praktyki jogi jest osiągnięcie zdrowia, równowagi w sferze ciała oraz umysłu. Poprzez
specjalny zestaw ćwiczeń uspokajamy umysł, pogłębiamy oddech, nasze ciało staje się bardziej elastyczne,
a mięśnie wzmocnione.
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raktykować jogę może każdy, niezależnie od
wieku czy tuszy. Ćwiczyć można praktycznie
wszędzie, także, a może przede wszystkim, na
łonie przyrody. Ostatnio coraz bardziej popularna staje się, szczególnie w Szczecinie, joga na wodzie.
Maty zostają zamienione na deski SUP (deski do pływania, przypominające deski surfingowe, które mogą
być również pompowane) a sala do ćwiczeń na jezioro,
morze lub basen. Marta Mielcarek i Ola Tokaj przez całą
wiosnę i lato prowadzą zajęcia pn. Floating Yoga na jeziorze Głębokim. – Ćwiczenie jogi na wodzie może wydawać
się nieco onieśmielające, zwłaszcza dla początkujących
joginów i osób, które wcześniej z jogą czy SUP-ami miały
niewiele wspólnego – mówi Marta. – Praktyka na desce
rzeczywiście wymaga od ciała nieco innej pracy, gdyż
podłoże jest w ciągłym ruchu. Jednak intensywność ru-

chu, jego rytm, tempo i głębokość asan (pozycji jogi) zależy tylko od tego na ile w danym momencie mamy siły
i wewnętrznej przestrzeni. Tak naprawdę joga na wodzie
nie jest skomplikowana. Ćwiczymy tak, żeby nasz oddech był zawsze płynny, nasza twarz zawsze rozluźniona, a umysł zawsze spokojny.
Osoby, które nigdy nie miały styczności ani z SUP-em
ani z jogą a chcą wziąć udział w zajęciach, nie mają się,
czego obawiać. – Zawsze dopasowujemy poziom trudności zajęć do potrzeb i możliwości naszych uczestników
– podkreślają Ola i Marta. – Dla osób początkujących
oferujemy zajęcia wprowadzające, pozwalające pewnie
poczuć się na desce, wykorzystujemy pozycje w siadzie
i klęku. Ryzyko nagłej kąpieli w jeziorze na tych zajęciach jest zminimalizowane. Natomiast osobom, które
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mają już doświadczenie w jodze proponujemy dłuższy
czas trwania w pozycjach, budujemy dłuższe sekwencje,
wykonujemy bardziej wymagające warianty oraz asany
stojące i balansowe.
Joga sama w sobie ma zbawienny wpływ na nasze ciało,
umysł i samopoczucie. SUP joga to jedna z jej wariacji.
– SUP joga to praktyka na niestabilnym, zmieniającym
się podłożu. Praca deski zależna jest od prądów wody,
siły wiatru, naszego położenia i naszego ruchu. W ten
sposób naturalnie wzmacniamy głębokie mięśnie ciała:
te odpowiedzialne za prawidłową postawę, za poczucie
równowagi i koordynację – wyjaśnia Marta. – Wykonywanie pozycji jogi na ruchomym podłożu sprzyja wzmożonemu skupieniu i sprawia, że w naturalny sposób odnajdujemy stabilność w „tu i teraz”. Głęboki, spokojny
oddech, który jest podstawą jogi, dotlenia mózg i w długofalowym efekcie wzrasta nasza zdolność koncentracji, a także poprawia się jakość naszego snu.

Lekcja SUP jogi trwa pełną godzinę. Rozpoczyna się
kilkoma minutami wstępnego oswojenia się z deską
i instruktażem z wiosłowania. Każdy uczestnik zajęć
podpływa w wyznaczone miejsce i w porozumieniu z instruktorem zrzuca swoją kotwicę. W tym celu używane
są obciążniki, żeby wszyscy trzymali się blisko siebie,
mogli słyszeć wskazówki instruktora i skupić się na zajęciach. Zasadniczą pracę poprzedza chwila skupienia na
oddechu a kończy ją sesja relaksu.
Dodatkowym atutem tych zajęć jest otoczenie w jakim
się odbywają. Dziewczyny nie ukrywają zachwytu: –
Trudno nie dać się oczarować falowaniu wody, łagodnym
podmuchom wiatru czy kołysaniu deski. Nie sposób nie
zakochać się w ciepłych promieniach słońca lub orzeźwiającej lekkiej mżawce. Do tego wszystkiego śpiew ptaków,
przestrzeń i bliskość przyrody. Gwarantujemy, że zaskoczy was widok nieba i wody do góry nogami, podczas wykonywania „Psa z głową w dole”! – dodają ze śmiechem.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Marcin Jabłoński
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LECIM NA SZCZECIN

Jeśli lubisz adrenalinę, przestrzeń, chcesz zobaczyć Szczecin z lotu ptaka, marzysz
o tym żeby dotknąć chmur, skontaktuj się z nami, a my Ci to wszystko umożliwimy.
Informacje i rezerwacje:

603 780 808

Artur@LecimNaSzczecin.pl
www.lecimnaszczecin.pl
ul. Przestrzenna 10
70-800 Szczecin

Miejska
aktywność
Tai Chi, kino samochodowe, a może jazda na… nartach? Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Wystarczy tylko wiedzieć, gdzie szukać. Specjalnie dla Was zebraliśmy najciekawsze propozycje na pogodę i niepogodę.
Znajdziecie tu zarówno coś dla miłośników sportu oraz plażowania, jak też łasuchów, wielbicieli kina czy fanów
regionalnych ciekawostek. Dla każdego coś miłego!

Opracowała: Karolina Wysocka / Foto: materiały prasowe
Wake i chill na Głębokim
Wake Park Szczecin to miejsce pełne atrakcji. Oferuje
nie tylko wakeboard, ale też dobre jedzenie, muzykę
i chill out. Do dyspozycji miłośników sportów wodnych
są dwa wyciągi. Na miejscu prowadzone są także szkółki wakeboardowe dla najmłodszych oraz odbywają się
zajęcia z freestyle’u. Wake Park Szczecin z pewnością
spodoba się fanom sportów wodnych, jak i tym, którzy
chcą miło spędzić czas w otoczeniu przyrody. W kompleksie organizowane są różne atrakcje na wakacyjne
weekendy, dlatego warto śledzić profil miejsca na FB.
Godziny otwarcia: 9-21.
Bulwarove na Łasztowni
Festiwal smaków, relaks na leżakach oraz pufach, gry
cena: 30-40 zł/ za 1 h na wyciągu w wielkim formacie, widok na tętniącą życiem marinę,
miejsce i kontakt: Wake Park Szczecin, a także wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych… BulJezioro Głębokie, ul. H. Kupczyka 2, tel.: 512 079 300 warove to cykl wydarzeń, odbywających się w najnowwięcej: www.facebook.com/Wake-Park-Szczecin, szej części wyremontowanych bulwarów. W wybrane
www.wakeparkszczecin.pl weekendy wakacyjne Nabrzeże Starówki oraz sąsiadują-
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Kitesurfing na Dąbiu
Mówi się, że Szczecin to jedno z najlepszych miejsc
w Polsce do uprawiania kitesurfingu. Przygodę z aktywnością najlepiej jednak zacząć od kursu w szkółce.
W ośrodku Kitesurfing Dąbie miłośnicy wodnych atrakcji mają do dyspozycji doświadczonych instruktorów,
cena: bezpłatne przejrzystą i płytką wodę oraz szeroki wybór desek i lamiejsce: Nabrzeże Starówka, skwer na Łasztowni tawców. Szkoła oferuje kursy indywidualne i grupowe.
więcej: www.facebook.com/events, Szczegóły na profilu Kitesurfing Dąbie na FB.
www.bulwary.szczecin.eu
miejsce i kontakt: Czarna Łąka, plaża przy ośrodku
Samochodowe kino letnie
rekreacyjnym, kitedabie@gmail.com, tel.: 663 453 817
Kino samochodowe to nowość w Szczecinie. Filmy są
więcej: www.facebook.com/kitesurfingdabie
wyświetlane na specjalnym ekranie o powierzchni około 140 m2, a dźwięk nadawany jest nie tylko za pomocą Szczecińskie Spacery Miejskie
standardowego nagłośnienia, ale i na dedykowanej sta- W wakacje warto wybrać się na bezpłatny spacer po
cji radiowej. Dla niezmotoryzowanych zorganizowano Szczecinie z przewodnikiem. Uczestnicy spacerów waspecjalną strefę z 40 wygodnymi leżakami. Na uczest- kacyjnych będą mogli m.in. poznać szczecińskie legenników seansów filmowych czeka także bezpłatny pop- dy, przyjrzeć się czasom panowania dynastii Gryfitów,
corn. Pierwsze seanse już za nami, a kolejne odbędą się przejść się śladami PRL-u lub tropami z książki „Sedi4, 11, 18, 25 sierpnia oraz 1 września. Start: 21:30.
num” Leszka Hermana. Miejskie wędrówki będą trwały
2-3 godziny. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wejcena: bezpłatne ściówki, które można odebrać w Centrum Informacji Tumiejsce: parking przy Galerii Gryf, ul. Wiosenna 32 rystycznej. Najlepiej zarezerwować je telefonicznie lub
więcej: www.media.carrefour.pl/pr/carrefour-zaprasza przesyłając e-maila.
-na-seanse-filmowe
cena: bezpłatne, obowiązują wejściówki
kontakt i miejsce: Centrum Informacji Turystycznej, Aleja Kwiatowa, tel.: +48 91 434 04 40, cit@zstw.szczecin.pl
więcej: www.facebook.com/events
cy skwer zamieniają się w wielki targ jedzenia, designu,
a także sztuki. Za nami już pierwsze imprezy, a kolejne
odbędą się weekendy: 4-5 sierpnia, 25-26 sierpnia, 8-9
września, 15-16 września. Bulwarove można odwiedzać
od 11 do 22.

Zwiedzanie podziemi Szczecina
Latem warto odwiedzić podziemia pod dworcem PKP
w Szczecinie, które zbudowane zostały podczas II wojny
światowej. Specjalne wycieczki z przewodnikiem organizują Podziemne Trasy Szczecina. Do wyboru są 2 ścieżki: II Wojna Światowa (1h) i Zimna Wojna (1h). Pierwsza
opowiada o tym, jak zorganizowane było życie w schronie podczas największego konfliktu zbrojnego, druga
prezentuje codzienność PRL-u w czasach zimnej wojny.
Spacer trasą II Wojna Światowa możliwy jest codziennie
o 12, w wybrane dni o 13.30 i 15, a ścieżką Zimna Wojna –
w soboty o 13.30. Rezerwacja nie jest wymagana.

SUP fitness na Głębokim
Treningi na deskach SUP to świetny pomysł na wakacyjną aktywność. Zajęcia na Głębokim prowadzi instruktorka fitness Justyna Wichlińska. Ćwiczenia wzmacniają mięśnie gładkie całego ciała – od ramion, pleców, po
brzuch, uda i pośladki. SUP Fitness aktywuje też mięśnie
posturalne „core”, dzięki czemu pomaga zachować na
co dzień odpowiednią postawę ciała, co m.in. ogranicza
problemy z kręgosłupem, zmniejsza ryzyko kontuzji oraz
zapewnia zdrowie na długie lata. Ćwiczenia to świetny
trening całego organizmu i relaks nad wodą w blasku
słońca. Wymagana jest wcześniej rezerwacja swojego
SUP-a.
cena: 39 zł/ os, płatność przelewem bankowym
miejsce i kontakt: Jezioro Głębokie,
ul. Hieronima Kupczyka 2, tel.: 575 909 995,
kontakt@whatsupszczecin.pl
więcej: www.whatsupszczecin.pl

cena: bilet normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł,
rodzinny (2 dorosłych, 2 dzieci) – 100 zł,
dzieci do 5 roku życia – bezpłatnie
miejsce i kontakt: Podziemne Trasy Szczecina,
ul. Krzysztofa Kolumba 1/6, tel.: 91 434 00 06,
info@schron.szczecin.pl
więcej: www.schron.szczecin.pl, www.facebook.com/ Plaża na Wyspie Grodzkiej
PodziemneTrasySzczecina/ Szczecińska plaża to piasek, palmy, leżaki, beach bar,

Aktywność

33

wakacyjne rytmy, atrakcje dla dzieci oraz dorosłych, parkour, które pomagają ćwiczyć szybkie myślenie oraz
a także piękny widok na Wały Chrobrego. W wakacje orientację przestrzenną. Godziny otwarcia: 10-21.
na Wyspie Grodzkiej otwarta jest Miejska Strefa Letnia,
która w ciągu dnia zaprasza na słoneczny relaks, a wiecena: na miejscu: ulgowy – 25 zł, dziecięcy – 25 zł,
czorem oferuje szalone imprezy, chillout oraz koncerty
normalny – 30 zł; grupowe powyżej 10 osób:
szczecińskich artystów. Miejska plaża otwarta będzie do
ulgowy – 18 zł, normalny – 22 zł
końca września, od niedzieli do czwartku w godzinach:
kontakt: Jump Szczecin, ul. Mieszka I 80, tel.
10-22, w piątki i soboty: 10-24. Miejsce latem oferuje wie535 203 334, kontakt@jumpszczecin.pl
le atrakcji i wydarzeń towarzyszących, dlatego warto
więcej: www.jumpszczecin.pl,
śledzić profil Wyspa Grodzka na FB.
www.facebook.com/jumpSzczecin/
cena: bezpłatne
miejsce: plaża miejska, wyspa
naprzeciwko Wałów Chrobrego
więcej: www.facebook.com/WyspaGrodzka
Rzut siekierą do tarczy
Rzut siekierą do tarczy to popularna rozrywka w całej
Ameryce Północnej, coraz chętniej oddają się jej także
mieszkańcy Kanady, Wielkiej Brytanii czy Danii. W lokalu Viking’s Throw znajduje się aż 6 torów, a każdy
pomieści 6-osobową drużynę. Obok umieszczone są stoliki z miejscami siedzącymi dla tych, którzy potrzebują
chwili wytchnienia lub wolą obserwować wyczyny swoich przyjaciół. W zabawie mogą brać osoby pełnoletnie
i niepełnoletnie, ale pod okiem dorosłego opiekuna. Tor
wypożyczany jest na godziny. Istnieje także możliwość
zorganizowania imprezy wraz z wynajęciem sali na wyłączność.
cena: 1 tor z rezerwacją: pon.-czw.: 89 zł/ 1 h,
pt.-nd.: 109 zł/ 1 h; 1 tor bez rezerwacji:
pon.-czw.: 25 zł/1 h, pt.-nd.: 30 zł/ 1 h
miejsce i kontakt: ul. Jagiellońska 34b,
tel. 535 203 331, kontakt@vikigsthrow.pl
więcej: www.vikingsthrow.pl,
www.facebook.com/VikingsThrow

Kajakiem po Odrze
Szczecińskie Biuro Turystyki Kajakowej Wiking oferuje
usługi wynajmu kajaków, jak i różnego rodzaju wycieczki
oraz spływy kajakowe z przewodnikiem, w tym zwiedzanie naszego miasta znad wody lub wyprawy szlakiem ciekawych zakątków Pomorza Zachodniego. Swoje propozycje kieruje zarówno do klientów indywidualnych oraz grup
zorganizowanych. Wśród atrakcji m.in. bardzo popularny
Kajakowy Spacerek po Szczecińskiej Wenecji, jak też Wokół Wyspy Puckiej czy Polickie Kajakowanie z Historią.
Ceny zależne są od rodzaju, długości i miejsca wyprawy.
miejsce i kontakt: biuro: Wiking Turystyka,
ul. Małkowskiego 30/1, tel.: 501 036 860,
biuro@kajaki.szczecin.pl, biuro@szczecińskawenecja.pl
więcej: www.szczecinskawenecja.pl,
www.kajaki.szczecin.pl/news.php

Tai Chi na Wyspie Grodzkiej
W Miejskiej Strefie Letniej na Wyspie Grodzkiej podczas
tegorocznych wakacji można m.in. porzucać frisbee, nauczyć się tańca i jazdy na rolkach, zacząć uprawiać jogę,
ale też spróbować Tai Chi Chuan. Chińska sztuka walki
ćwiczona jest zarówno w celu samoobrony, jak również
dla korzyści zdrowotnych. Zajęcia odbywają się w środy
o godzinie 19 w okolicy plaży miejskiej na Łasztowni. Organizatorami wydarzenia są Szczecińskie StowarzyszeSkoki na trampolinie
nie Kung Fu Pięciu Zwierząt oraz Polska Fundacja PrzeJump Szczecin to doskonałe miejsce do stawiania ciwdziałania Uzależnieniom. Część zajęć już za nami,
pierwszych kroków na trampolinach, naukę akrobacji kolejne odbędą się 1, 8, 15 i 22 sierpnia.
powietrznych, jak i spędzenie aktywnego popołudnia
w deszczowy dzień. Ten obiekt jest również świetnym
cena: bezpłatne
miejscem relaksu! Żywiołowe skoki z całą pewnością pomiejsce: plaża miejska, Wyspa Grodzka
mogą rozładować emocje po ciężkim dniu oraz w miłej
więcej: www.facebook.com/events
atmosferze zgubić nieco zbędnych kalorii. Aktywność
spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Co wię- Wycieczki z Michałem Rembasem
cej, dla najmłodszych prowadzone są specjalne zajęcia Cykl wycieczek „Cuda na fasadach” to ciekawa propozy-
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Rezerwacja, cennik i informacje na stronie:

szczecinskiemotorowki.pl
facebook.com/szczecinskiemotorowki/

cja Michała Rembasa – znanego przewodnika miejskiego i autora wielu książek o Szczecinie. Wydarzenie to
10 dwugodzinnych spacerów, podczas których można
będzie zobaczyć bogów, ludzi, zwierzęta, całe galerie
stworów, a nawet scenki… A wszystko to jest ukryte na
budynkach naszego miasta! Każdy spacer zaczyna się
w innym miejscu, w czwartek o godzinie 18, a następnie
powtarzany jest w kolejną sobotę lub niedzielę (10 lub
18). Wycieczki odbywają się niezależnie od pogody, ale
najlepiej śledzić na bieżąco profile na FB: Wycieczki z Michałem Rembasem lub Cuda na fasadach.

i rzadko odwiedzanie, a dzięki temu bardzo atrakcyjne.
Aby rozpocząć zabawę należy zarejestrować się na jednym z portali przeznaczonych do geocachingu (np. geocaching.pl). Informacji o grze w naszym mieście warto
szukać na profilu oraz grupie na FB: Geocaching Szczecin
lub Geocaching Szczecin (grupa dyskusyjna).
więcej: www.facebook.com/GeocachingSzczecin

Frisbee dla każdego
Frisbee jest świetnym sposobem na letnią aktywność
i relaks na świeżym powietrzu. W te wakacje członkowie
cena: dorośli – 8 zł, dzieci i młodzież – bezpłatnie KS Albatros Ultimate Szczecin z chęcią przedstawiają
więcej: www.facebook.com/CudaNaFasadach zasady gry i uczą, jak posługiwać się dyskiem. Wspólna zabawa to dużo śmiechu, trochę rozrywki, a także
trening oraz możliwość poznania nowych osób. Bezpłatne warsztaty skierowane są zarówno do dzieci, jak
i dorosłych. Zajęcia odbywają się co środę o godzinie 18
w Miejskiej Strefie Letniej na Wyspie Grodzkiej. Kolejne
będą miały miejsce: 1, 8, 15 i 22 sierpnia.
cena: bezpłatne
miejsce: plaża miejska, Wyspa Grodzka
więcej: www.facebook.com/events

Escape Room
Zabawa polegająca na rozwiązywaniu łamigłówek
w celu wydostania się z zamkniętego pokoju, to ostatnio
bardzo popularna rozrywka i świetny sposób na atrakcyjne spędzenie deszczowego letniego dnia. Escape
Room Szczecin oferuje aż 6 pokojów zagadek o odmiennej tematyce i różnych stylach gry (Amazonia, Sherlock,
Apollo, Szepty, Mafia, Iluzjonista). Znajdują się one w 2
lokalizacjach, a każdy z nich to inna historia i łamigłówka do rozwiązania. Zabawa trwa około 60 minut, drużyny mogą liczyć od 2 do 5 osób. Wcześniej należy dokonać
rezerwacji.
cena: 2 osoby – 89 zł, 3 osoby – 99 zł,
4 osoby – 119 zł, 5 osób – 129 zł
miejsce i kontakt: Escape Room Szczecin,
Księcia Bogusława X 9/4; Escape Room Szczecin II,
Niepodległości 18-22, tel. 503 068 266,
info@ascapeszczecin.pl, tel. 506 536 996
więcej: www.escapeszczecin.pl,
www.facebook.com/EscapeRoomSzczecin
Geocaching w Szczecinie
Geocaching to rodzaj gry terenowej, w której uczestnicy wyszukują ukrytych skarbów – „keszy”. Zabawa polega na odnalezieniu skrytek za pomocą sygnału GPS.
Skarby są ukryte w różnych ciekawych miejscach, a gra
to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania.
Niektóre z lokalizacji są trudno dostępne, mało znane

Laserowy paintball
Paintball w nowej odsłonie to świetna alternatywa dla
tych, którzy nie lubią strzelać do innych nabojami wypełnionymi farbą. Zabawa angażuje w grę ciało i zmysły,
a wiązka podczerwienie jest bezpieczna dla zdrowia.
Laserowy paintball to także świetny pomysł na atrakcyjną rozrywkę w chłodny, letni dzień. Realistyczna gra
symulująca pole walki spodoba się osobom, które lubią
mocne wrażenia oraz sportową rywalizację. Wcześniej
należy dokonać rezerwacji. Ceny zależne są od ilości
osób, gier i czasu trwania zabawy.
miejsce i kontakt: Labirynt Laser Tag Szczecin,
ul. Niepodległości 18-22, tel.: 500 430 860,
info@labiryntarena.pl
więcej: www.labiryntarena.pl,
www.facebook.com/LabiryntLaserTagSzczecin
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miejsce i kontakt: Silver Hotel & Gokart Center,
Rondo Hermana Hakena, tel. 48 91 441 25 00
więcej: www.silverhotel.pl/gokart-center/silver-gokartcenter

Rolling Wings
Szczecińska wrotkarnia oferuje rozrywkę w amerykańskim stylu. Rolling Wings to świetne miejsce na relaks
po pracy, spotkanie z przyjaciółmi czy spalenie kilku kalorii w radosnej atmosferze. Wystrój i muzyka nawiązują do klimatu lat 80. ubiegłego wieku. Na miejscu prócz
ogromnego toru znajdują się także kolorowe loże oraz
bufet. Wrotkarnię można wynająć na urodziny, wieczory
panieńskie lub imprezy pracownicze. Jazdy odbywają się
godzinnymi turami przez cały tydzień.
cena: wejście ulgowe 10 zł/1h, wejście normalne 15 zł/1h
miejsce i kontakt: Wrotkarnia Rolling Wings,
ul. Twardowskiego 5-7, tel.: 574 988 214,
wrotkarnia.rollingwings@gmail.com
więcej: www.rollingwings.pl, www.facebook.com/
RollingWingsSzczecin

Jazda gokartem
Gokarty to świetna rozrywka. Kiedy słonce zbytnio praży
lub pada deszcz – najlepiej wybrać się na przejażdżkę pod
dachem. 0.5 km długości toru, największa flota gokartów
w Polsce, profesjonalna nawierzchnia, system pomiaru
czasu i elektroniczne sterowanie bezpieczeństwem...
Takie atrakcje oferuje Silver Gokart Center. W ciągu godziny odbywa się około 4 biegów, a ze względu na bezpieczeństwo dzieci i osoby dorosłe nie jeżdżą na torze
w tym samym czasie. Bilety indywidualne sprzedawane
są na bieżąco.
cena: dorosły – 39 zł/ 10 minut, dziecko – 29 zł/ 8 minut,
dorosły + dziecko – 45 zł/ 8 minut
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Podziemia przy Jeziorze Szmaragdowym
Podziemna Trasa Turystyczna w Szczecińskim Centrum
Informacji Turystycznej „Szmaragdowe-Zdroje” to niezwykle ciekawe miejsce. Dawniej tunele należały do
kopalni kredy i margla, później podczas II wojny światowej kryli się w nich niemieccy dowódcy, a następnie
w miejscu funkcjonowała straż pożarna. Dziś podziemia przy Jeziorze Szmaragdowym to wiele atrakcji dla
dużych i małych, w tym – szukanie skarbów, warsztaty
oraz wycieczki. Miejsce udostępnione jest do zwiedzania w okresie letnim (16.04-30.09), gdyż zimą zamienia
się w siedzibę nietoperzy. Na wydarzenia tematyczne
obowiązują zapisy, a żeby być na bieżąco – warto śledzić
profil Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej
na FB.
turyści indywidualni (min. 5 os): sobota i niedziela,
12-16, grupy zorganizowane: wtorek-piątek 10-15
cena: bezpłatne
miejsce i kontakt: Szczecińskie Centrum Informacji
Turystycznej „Szmaragdowe-Zdroje”, Kopalniana 12,
tel.: 517 850 270, citszmaragdowe@op.pl
więcej: www.facebook.com/SzmaragdoweZdroje

Ski Park Szczecin
Już wkrótce w Szczecinie będzie można cieszyć się zimą
nawet latem! W sierpniu wielkie otwarcie Ski Park Szczecin. Obiekt to jedyne w naszym województwie całoroczne centrum narciarsko-wspinaczkowe. W miejscu będą
dostępnie dwa stoki, kilkanaście ścianek wspinaczkowych oraz pierwsza na świecie interaktywna platforma
do gry na ściankach wspinaczkowych. Ski Park z pewnością zagwarantuje ozrywkę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W centrum będzie można organizować szkolenia, warsztaty oraz urodziny.
miejsce: Ski Park Szczecin, ul. Twardowskiego 3
więcej: www.skipark.szczecin.pl,
www.facebook.com/SkiParkSzczecin

Europa
pokochała
KIA Ceed

„Wyrafinowanie, jakość wnętrza, stylizacja.” Ta bardzo krótka recenzja dziennikarzy
z programu Top Gear po części oddaje zalety
nowego samochodu – KIA Ceed.
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T

o koreańskie auto, które tak bardzo pokochali
Europejczycy zajmuje specjalne miejsce w tym
kultowym programie motoryzacyjnym. Kilka
znanych postaci ze świata filmu, muzyki, a nawet polityki sprawdzało na nim swoje umiejętności bycia
kierowcą. Prowadzący go amerykański aktor Tom Cruise
udowodnił, że KIA Cee’d (poprzednik naszego bohatera)
potrafi jeździć nawet na… dwóch kołach.

stwa w jakie został wyposażony samochód stawia go
bardzo wysoko w szerokiej klasie samochodów klasy
„C”. KIA Ceed ma m.in. system wykrywania kolizji i system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy. Posiada asystenta, który jest pomocny podczas jazdy w korkach. Dodatkowo samochód jest wyposażony w aktywny tempomat
z technologią Stop & Go, niezawodny w takich okolicznościach. Parkowanie tym autem także nie stanowi
problemu nawet na zatłoczonych parkingach a to dzięZachęceni, nie tylko opiniami z TP, postanowiliśmy się ki automatycznemu systemowi parkowania, który daje
przejechać (na wszystkich kołach) nowym modelem mar- wskazówki, dotyczące zmiany biegów a także wciskania
ki KIA. Ze znanej nam wcześniej nazwy zniknął apostrof, pedału hamulca i gazu.
dzięki temu zabiegowi Nowy „Ceed”-- teraz to większe
i bardziej „europejskie” auto. Nazwa modelu nawiązuje Ceed jest dostępny z szeroką gamą jednostek napędodo miejsca jego produkcji, czyli Unii Europejskiej (skrót, wych o mocy od 100 do 140 KM. Wszystkie silniki zostaCE – Community of Europe) a także do jego potencjalne- ły wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami
go użytkownika (skrót, ED – European Design). Nowa KIA emisji Euro 6d TEMP. Wszystkie turbodoładowane silniki
została zaprojektowana pod Frankfurtem a produkowa- benzynowe są wyposażone w filtr cząsteczek stałych
na jest na Słowacji.
(GPF). Silniki diesla są wyposażone w układ selektywnej
redukcji katalitycznej (SCR). Do wyboru mamy 6-stopTo ładny samochód, nie mamy żadnych wątpliwości. Do niową manualną lub 7-stopniową dwusprzęgłową przetego dostępny za cenę, która nie przyprawia o ból głowy. kładnię, która zapewnia płynną zmianę biegów. Tryb jazTa część nas szczególnie zaintrygowała, gdyż po jeździe dy możemy dopasować do swoich preferencji. Normalny
próbnej możemy śmiało stwierdzić, że jest wart o wiele zapewnia niższe spalanie i nieco spokojniejszą podróż,
więcej. Nowa Kia Ceed ma dynamiczną i sportową syl- podczas gdy tryb „sport” uwalnia moc oraz dynamiczne
wetkę, a przebudowany grill dodał większej wyrazisto- osiągi. Kia Ceed to osobowe auto z pazurem.
ści i charakteru. Oprócz tego, że wygląda atrakcyjnie
(przednie diodowe lampy i wyraziste linie nadwozia robią robotę), jest również bardzo wygodna i przestronna.
Autor: Aneta Dolega / Foto: Jarosław Gaszyński
Auto jest szersze od swoich poprzedników o całe 2 cm,
a delikatne przesunięcie komory silnika do przodu i ustawienie szyby bardziej pionowo sprawiło, że zarówno kierowca, jak i pasażer mają dla siebie więcej przestrzeni.
ul.Struga 73 / tel: 91 466 87 00
Wygodne siedzenia i elegancka tapicerka uprzyjemniają
ul.Ustowo 52 / Rondo Hakena / tel: 91 822 85 55
podróżowanie, a szeroka gama systemów bezpieczeńwww.polmotor.kia.pl

42

Motoryzacja

KIA Ceed
Silnik benzynowy turbodoładowany
o pojemności 1.4 T-GDI i mocy 140 KM
Pojemność silnika: 1353 cm3
Maksymalna prędkość: 210 km/h
Zużycie paliwa (cykl mieszany): 5,7-5,9/100 km
Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna
Rok: 2018
Cena: 87,700 zł
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ZROBIONE W SZCZECINIE
foto: materiały prasowe

Prezentacja

Jak to robią
w Szczecinie
Łączy ich dbałość o klienta, wysoka jakość produktów oraz usług i miasto, w którym działają – Szczecin. Unity Line
Limited, Garo Polska oraz Biuro Inżynierskie Kozłowski-Projekt to trójka z pośród 20 laureatów pierwszej edycji
programu Zrobione w Szczecinie.
Promem do Szwecji
Myśląc o wypadzie do Szwecji pierwszym skojarzeniem związanym z taką wycieczką jest rozkład kursów
promów Unity Line. To pokazuje jak silnie w świadomości wielu osób, utrwalił się wizerunek firmy, która
od wczesnych lat 90 ubiegłego wieku związana jest ze
Szczecinem oraz regionem zachodniopomorskim. Spółka, założona w maju 1994 roku jest jedną z najwięk-

44

Biznes

szych firm armatorskich działających na rynku bałtyckich przewozów promowych, wchodzi w skład grupy
kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM). W ramach
prowadzonej działalności firma zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem promami morskimi oraz działalnością turystyczną i transportową. Struktura floty Unity
Line umożliwia obsługę wszystkich grup odbiorców:
pasażerów, spedytorów oraz przewoźników drogowych
i kolejowych. Promy kursują na liniach: Świnoujście –

Ystad oraz Świnoujście – Trelleborg. Jej wizytówką jest
prom Polonia. Unity Line obsługuje całość przewozów
kolejowych między Polską a Szwecją oraz ponad 63%
wolumenu na rynku transportu samochodów ciężarowych. Obecnie promy Unity Line goszczą rocznie ponad
340.000 pasażerów i ponad 250.000 kierowców ciężarówek. Liczba ta wzrasta z każdym rokiem. Misją Unity
Line jest „Być najlepszym operatorem promowym na
Bałtyku” i to założenie udaje się realizować. Ciągłe podnoszenie usług, dbałość o bezpieczeństwo i komfort podróży oraz coraz bogatsza oferta wypoczynkowa i rozrywkowa sprawiają, że starania firmy o bycie numerem
jeden przynoszą oczekiwane rezultaty, czego dowodem
są zadowoleni klienci.
Tworzą przyszłość motoryzacji
Na naszych ulicach coraz częściej widujemy samochody z napędem elektrycznym. Bezgłośne, nie wydzielają
szkodliwych substancji do atmosfery, na trwałe wpisały
się w miejski krajobraz. Wraz z rosnącą popularnością
konieczne jest zapewnienie im infrastruktury do bezpiecznego i bezproblemowego ładowania. W Szczecinie działa firma, która jest liderem w produkcji takich
urządzeń. Garo Polska to przedsiębiorstwo z bogatym
rodowodem. Wchodzące w skład grupy Garo, które jest
liderem w produkcji stacji do ładowania samochodów
elektrycznych w Skandynawii, od kilku lat z powodzeniem działa na polskim rynku. Przedsiębiorstwo zajmuje
się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego i stacji do
ładowania samochodów elektrycznych. Produkty te posiadają znaki jakości CE, B i S gwarantujące, że są zgodne
z obowiązującym prawem i poddawane kontroli ze strony niezależnych, obiektywnych instancji. Zakład, który
funkcjonuje na terenie szczecińskiej strefy ekonomicznej zatrudnia ponad 90 osób. Firma docelowo planuje
zatrudnić 200 pracowników. Systematycznie notowane
zyski, dbałość o środowisko oraz wdrażanie nowocze-

snych rozwiązań pokazują, że firma ma przed sobą bogatą przyszłość.
Projektują dla całego świata
Biuro Inżynierskie Kozłowski-Projekt to firma specjalizująca się w projektowaniu konstrukcji stalowych dla przemysłu. Zespół tworzą Projektanci posiadający bogate
doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych
dla przemysłu i budownictwa cywilnego zdobyte między
innymi w firmie wykonawczej zajmującej się projektowaniem, wykonywaniem i montażem konstrukcji stalowych.
Przy realizacji niektórych projektów biuro współpracuje
z uznanymi w branży pracowniami projektowymi z Polski
i zagranicy. Firma działa w Szczecnie, natomiast zasięg
projektów sięga często dużo dalej, poza granice Polski.
Projekty przygotowywano już dla Inwestorów z Polski,
Niemiec, Rosji, Szwecji, Anglii, Rumunii czy Norwegii.
O jakości i dbałości o szczegóły świadczą pozytywne opinie ze strony klientów jak również nagrody, które biuro
zdobyło w konkursach branżowych w 2015 i 2017 roku.
O marce Zrobione w Szczecinie
Głównym założeniem programu jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych
i innowacyjnych realizowanych na terenie Szczecina.
Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z jej
tytułu gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Natomiast przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana
będzie miał możliwość udziału w programach z zakresu
promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz będzie mógł zamieścić logotyp marki w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych.
W pierwszej edycji wpłynęło 59 wniosków. Laureatami
zostało 20 przedsiębiorców. Miasto prowadzi nabór
wniosków do drugiej edycji programu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września br.
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Zdrowie na
zamówienie

Prezentacja

Jesteś tym, co jesz. Te słowa nigdy nie były tak trafne, jak obecnie. Otyłość, cukrzyca, choroby serca, problemy
z tarczycą, alergie pokarmowe mają już status chorób cywilizacyjnych. Jeden bardzo ważny czynnik ma na to
wpływ – jedzenie, a raczej jego jakość.

D

zięki zbilansowanej diecie, w której nie ma
konserwantów, chemii, antybiotyków, cukru
(„składniki” tak chętnie dodawane przez producentów żywności) dbamy o swoje zdrowie,
samopoczucie i sylwetkę. Jesteśmy w stanie uniknąć
chorób, a przynajmniej zminimalizować ich pojawienie
się. Zdrowe odżywianie nie musi wcale wiązać się z szeregiem wyrzeczeń. Jeść zdrowo to przede wszystkim
jeść smacznie.
Smacznietak.pl to sklep internetowy oferujący spory
wybór zdrowej ekologicznej żywności. To miejsce gdzie
właściwie każdy znajdzie potrzebne dla siebie produkty. – Inspiracją do stworzenia takiego sklepu był fakt, że
w czasie dzieciństwa zmagałem się z nadwagą – wyjaśnia Wojciech Musiał, właściciel sklepu. – Zdrowe produkty, które oferuję pomogły mi wyprostować sytuację
ze swoją sylwetką. Osobiście wyselekcjonowałem produkty, które spełniają kryteria jakościowe. W ofercie
Smacznie tak! nie ma rzeczy, które zawierają konserwanty, cukier czy jakąkolwiek substancję, która w żywności jest po prostu zbędna.
W ofercie sklepu znajdują się produkty, które są adresowane do rodzin, amatorskich i profesjonalnych sportow-
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ców – oni potrzebują żywności najlepszej jakości, aby
realizować swoje cele. Osobny dział poświęcony jest najmłodszym klientom. – Jeśli chodzi o żywność dla dzieci,
to bardzo ważnym jest, aby ich delikatne organizmy nie
przyjmowały chemii i konserwantów, które znajdują się
w masowo produkowanej żywności – tłumaczy Wojciech
Musiał. – Jeśli dziecko w czasie dzieciństwa będzie jadło
zdrowo, to nie trzeba będzie nic po latach naprawiać.
Zdrowe nawyki żywieniowe nie narażają człowieka na
problemy zdrowotne.
Sklep działa na terenie Szczecina i okolic. – Możliwa jest
dostawa tego samego dnia – mówi właściciel sklepu. –
Jeśli klient zamówi produkty, które są na magazynie
(mąki, oleje, przyprawy, kasze, ryże, miody, masła orzechowe, suszone owoce) to osobiście dostarczę produkty
pod wskazany adres. Jeśli klient zamawia świeże mięso
ekologiczne i warzywa ekologiczne to te produkty jesteśmy w stanie dostarczyć na zamówienie – dostawy odbywają się w czwartki.

ad / foto: materiały prasowe

ZADBAJ O SWÓJ
ORGANIZM!
SMACZNIE TAK! ...czyli zdrowe, ekologiczne produkty z dowozem do domu

- SZYBKA DOSTAWA
- DOBRE CENY
- NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
- DLA RODZINY. DLA AKTYWNYCH. DLA MALUCHA. DLA ALERGIKÓW
Złóż zamówienie do godz. 12.00, a produkty otrzymasz w ten sam dzień.
Wystarczy jedno kliknięcie:

www.smacznietak.pl
Smacznie tak - Wojciech Musiał
ul. Kazimierska 1H/3, 71-043 Szczecin, kontakt@smacznietak.pl, tel . 697 305 405

Prezentacja

Niezawodna laseroterapia
Klinika Zawodny to jedno z nielicznych miejsc na mapie Europy, w których można znaleźć światowe,
najnowocześniejsze technologie. Nasze doświadczenie w terapii picosekundowej pozwoliło nam na rozszerzenie
naszej oferty o kolejny, najwyższej klasy laser picosekundowy, tym razem wybraliśmy Cutera Enlighten III Triplex.

Przed

Po

E

nlighten II Triplex to zaawansowana platforma
laserowa, którą wyróżnia szeroki zakres zastosowania. Urządzenie działa na kilku płaszczyznach: skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe, usuwa trudne zmiany typu
melasma/ostuda, redukuje blizny i leczy rozstępy, jednocześnie leczy wszelkie rodzaje fotostarzenia skóry, głęboko ją rewitalizuje i przebudowuje. Daje nam również
możliwość usunięcia tatuaży we wszystkich kolorach,
tatuaży pourazowych, a także makijażu permanentnego. Precyzyjna walka z problemami jest możliwa dzięki
najszerszemu, a jednocześnie bezpiecznemu zakresowi
parametrów leczenia, która nie wymaga okresu rekonwalescencji. Opatentowana technologia daje nam możliwość pracy na trzech długościach fal 532 nm, 670 nm,
1064 nm, co daje nam praktycznie pełny zakres absorpcji barw - co oznacza, że wszystkie barwniki w skórze
mogą być usunięte. Również wybór pracy w trybie nano
ub picosekundowym daje nam szansę szybszego rozbicia i usunięcia barwnika. Cutera Enligten III Triplex to
najsilniejsza platforma na rynku, ma możliwość pracy
w trybie tradycyjnym i frakcyjnym (Enlighten Pico MLA),
w którym terapia przy użyciu soczewki frakcyjnej pozwala nam na zwiększeniu mocy 2-3 krotnie, osiągając
maksymalny efekt, jednocześnie zmniejszając ryzyko

dr n. med.
Piotr Zawodny
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powikłań i redukując proces gojenia do minimum. Firma
Cutera jako jedyna opatentowała tryb pracy PICO Genesis, jest łagodną i skuteczną terapią dla wszystkich rodzajów skóry. Melanina zawarta w skórze stanowi naturalny filtr ochronny w skórze przed działaniem promieni
UV. Jednak kiedy występuje na zbyt wysokim poziomie,
może powodować brązowe plamy i nierówny odcień skóry. PICO Genesis wykorzystuje światło laserowe w celu
wybiórczego rozbicia niepożądanego pigmentu i przebudowanie górnej warstwy skóry. W efekcie uzyskujemy redukcję przebarwień, a jednocześnie przywracamy
napięcie, świeżość i promienność skóry. Procedura PICO
Genesis pozwala na wykonanie zabiegu prawie bezboleśnie i prawie i bez okresu rekonwalescencji. W ciagu
kilku godzin po zabiegu może wystąpić jedynie łagodne zaczerwienienie i obrzęk, jednak nie przeszkadza to
w powrocie aktywności zawodowej bezpośrednio po
zabiegu. Po zabiegu należy stosować kremy z filtrem,
ale nie ma konieczności unikania światła słonecznego,
dlatego zabieg można przeprowadzać nawet latem.
Procedury PICO Genesis i PICO MLA przesuwają laseroterapię do XXI wieku, dając niezwykle spektakularne
efekty dla pacjenta, przy braku działań niepożądanych,
oraz szybki i bezpieczny przebieg zabiegu.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl
www.klinikazawodny.pl

C u t e r a E n l i g h t e n I I I Tr i p l e x :
- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda
- redukuje blizny
- leczy rozstępy
- leczy fotostarzenia skóry
- głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę
- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe
- usuwa makijaże permanentne
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin, tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460, recepcja@estetic.pl

w w w. k linikaz awodny. pl

Osada relaksu

Prezentacja

Zmęczeni tłumami okupującymi nadmorskie kurorty, w poszukiwaniu spokoju, magii i kontaktu z przyrodą
trafiliśmy do uroczego Morynia. Średniowieczne miasteczko, otoczone oryginalnymi murami, położone jest
nad jeziorem Morzycko.

W

okolicy znajduje się rzeczka Słubia, wzgórza nazywane „Moryńskimi Karpatami”,
stary holenderski wiatrak i młyn wodny
oraz urokliwe „zamczysko”. Miejsce to
nieoficjalnie nazywane jest „zachodniopomorskimi Mazurami”. Tu wśród fascynującej zieleni i śpiewu ptaków
stanęła Osada Ladimorg – idealne miejsce na odpoczynek dla wszystkich zmęczonych miejskim zgiełkiem.
– Nazwa „Ladimorg” to kombinacja słów, które mają dla
mnie osobiste znaczenie i kojarzą mi się z siłą, miłością,
przyszłością i nadzieją – mówi Magdalena Susicka-Choim, współwłaścicielka osady, którą prowadzi wspólnie
z mężem. – Nazwa „osada” jest trochę na przyszłość. Na
razie stoją tu dwa domki o bryle nowoczesnej stodoły.

ścicielka osady. – Dzieci z pewnością będą się doskonale
bawić podczas spaceru Aleją Gwiazd Plejstocenu oraz
wizyty w Transgranicznym Geoparku. Jezioro daje mnóstwo możliwości uprawiania sportów wodnych, łącznie
z nurkowaniem wrakowym, podczas którego można
obejrzeć szczątki rosyjskiego myśliwca Jak-9. W Osadzie
można wynająć rowery i wybrać się na przejażdżkę po
okolicy. Wkrótce planujemy wyposażyć nasze miejsce
w ruską balię a potem w saunę.

Goszcząc w Osadzie Ladimorg znajdziemy rozkosz aromatycznego poranka, magię zmysłowego wieczoru,
a w ciągu dnia możemy czerpać pełnymi garściami z natury, aż każda komórka ciała nasyci się radością po brzegi…, a to dopiero początek, bo obiekt właśnie otwiera
swoje możliwości i zaczyna się Moda Na Moryń – „małe
Ladimorg to luksusowo urządzone drewniane domki zachodniopomorskie Mazury”.
wczasowe. – Zależało nam na tym, aby cały obiekt był
ad / foto: materiały prasowe
wysoce atrakcyjny architektonicznie – tłumaczy pani
Magdalena. – Projekt został zrealizowany tak, aby był
Osada Ladimorg
swego rodzaju „ucztą estetyczną”, dawał poczucie taul. Piaskowa 4E, 74-503 Moryń
kiego idealnego gniazdka do wypoczynku i relaksu. Ma
Tel.: 880 721 623
to ogromne znaczenie zwłaszcza poza sezonem letnim,
osadaladimorg@gmail.com
kiedy spędzamy mniej czasu na zewnątrz i wtedy wnęwww.facebook.com/ladimorg
trza znacząco wpływają na nasz wypoczynek. Zamysł
całej architektury jest mojego autorstwa. Miało być kojąco, przytulnie, nastrojowo i luksusowo. Sporo mebli
wykonaliśmy z mężem sami, gwarantując w ten sposób
unikatowość miejsca.
Poza samą osadą, niezwykle atrakcyjnie prezentuje się
okolica. – Największy atut to wszechobecna przyroda
i bliskość takich miast jak Szczecin, Gorzów czy Berlin.
Znajdziemy tu piękne i duże jezioro Morzycko ze świetną
plażą. Samo miasteczko Moryń jest atrakcyjne, z uroczą
starówką, Kościołem św. Ducha z przełomu XII i XIV w.
oraz wieńcem murów obronnych. To dobre połączenie
dla tych, którzy chcą odpocząć od miasta, ale niekoniecznie uciec całkowicie od cywilizacji. – wymienia wła-
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Zaufaj nowoczesnej technologii. Endermologia LPG to metoda
terapii masażem próżniowym, która działa, gdy Ty się relaksujesz.

Podaruj sobie piękne ciało
– poznaj zalety endermologii:
> redukcja cellulitu
> zmniejszenie obwodu ciała o 1-3 cm
> likwidacja obrzęków i uczucia ciężkich nóg
> wygładzenie rozstępów i blizn
> jędrna i elastyczna skóra
> efekty już od pierwszego zabiegu!

Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty

Dawno temu
u naszych
przodków

Wyobrażacie sobie jak setki lat temu żyli nasi przodkowie? Można to zobaczyć na własne oczy. Wystarczy
udać się 80 kilometrów w stronę Świnoujście i przekroczyć tuż przy Wolinie bramy skansenu Słowian i Wikingów.
Czekają tam na nas dziesiątki niesamowitych atrakcji.

Styl życia
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J

eśli marzyliście kiedyś o tym, by za pomocą wehikułu czasu przenieść się w zupełnie inną epokę – macie wreszcie ku temu okazję. Co prawda za wehikuł
będzie musiał posłużyć samochód, ale z pewnością
ten, kto postawi już pierwszy krok na niewielkiej
wysepce Ostrów będzie w stu procentach usatysfakcjonowany. Znajduje się tutaj rewelacyjny skansen Słowian
i Wikingów – miejsce, które każdego roku, od kwietnia
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do października, odwiedza ponad 80 tysięcy gości nie
tylko z Polski, ale z różnych zakątków Europy.
Skansen powstał w 2008 roku. Przed 10. laty mało kto
się spodziewał, że atrakcyjnością przebije gród w Biskupinie. Przedstawia i odwzorowuje życie średniowiecznej osady. Wszystko, co w nim się znajduje, powstało
w oparciu o wiedzę, jaką dostarczyły badania archeolo-

giczne na wyspie Wolin. Przechodzimy przez bramę gro- uczyć się także pisać gęsimi piórami, postrzelać z łuku,
du i…
czy przymierzyć zbroje i powalczyć mieczami, które
powstały oczywiście w skansenie. Każdą chatę można
– Znajduje się już tutaj 27 rekonstrukcji chat średnio- zwiedzić: chatę jubilera z naszyjnikami, czy kolczykami,
wiecznych – opowiada Agnieszka Kłosowska ze skan- zielarza, myśliwego, skórnika, szklarza i wielu innych.
senu. – Są również wiaty rzemieślnicze, wały z palisadą
oraz nabrzeże, przy którym cumuje zrekonstruowana Jeśli ktoś liczy, że w godzinę lub dwie zwiedzi skansen
łódź wikingów.
i będzie mógł pojechać dalej – będzie zawiedziony. Musi
tutaj spędzić znacznie więcej czasu. Jest bowiem dużo
W skansenie każdego dnia można spotkać miłośników więcej atrakcji.
odwzorowujących historię. Mieszkają w domkach, które
wyposażone są tak, jak średniowieczne. Pracują i bawią Stowarzyszenie prowadzące to miejsce nie spoczywa na
się na oczach turystów. Używają glinianych naczyń, laurach i już prowadzi kolejne inwestycje, które jeszcze
które sami wytwarzają. Odżywiają się tym, co sami bardziej wzbogacą ofertę średniowiecznej wioski. Powyprodukują: łapią i przyrządzają ryby, zajadają się wy- chłoną ponad 3 miliony złotych. Dzięki tym funduszom
pieczonym przez siebie chlebem ze smalcem, popijają skansen wyjdzie poza dotychczasowy swój teren. Na
wszystko herbatą ziołową… i nie tylko. Również turyści placu przed bramą grodu powstanie 10 mniejszych chat
mogą skosztować różnych smakołyków. Mają okazję na- warsztatowych – oczywiście nawiązujących swoją archi-
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tekturą do budynków już z późniejszych lat niż pozosta- ne zostaną także pokoje sypialne – opowiadają przedłe: XIII i XIV wiecznych.
stawiciele skansenu i zapewniają, że budowa musi zakończyć się jeszcze w tym roku. Zobligowani są bowiem
– Będzie też duży budynek o charakterze warsztatowo do tego umową na dofinansowanie. – No i myślimy już
-szkoleniowo-gastronomicznym. Wyglądem z zewnątrz o poszerzeniu oferty edukacyjno-kulturalnej o miesiące
będzie nawiązywał do czasów średniowiecznych. Wnę- zimowe. Będzie to możliwe dzięki powstającym obiektrze już będzie współczesne. Znajdą się w nim sale, gdzie tom – podsumowują.
będą prowadzone szkolenia czy warsztaty. PrzygotowaTekst i foto: Andrzej Kus
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Summer
Sunshine
Spódnica MARELLA
819 - 40% - 491,40 zł

Buty MAELLA
1099 - 40% - 659,40 zł

Buty MARELLA
1099 - 40% - 659,40 zł

58

Moda

Saszetka MARELLA
269 - 40% - 161,40 zł

T-shirt MARELLA
499 -40% - 299,40 zł

Bluzka MARELLA
549 - 40% - 329,40 zł

Sukienka MARELLA
1049 -40% - 629,40 zł

Spódnica MARELLA
639 - 40% - 383,40 zł

Sukienka MARELLA
889 - 40% - 533,40 zł

Salon Marella
al. Wojska polskiego 20, Szczecin
tel. 91 433 06 37
/ salon marella szczecin

Moda
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sukienka WEEKEND
MAXMARA 2115
- 50% = 1057 zł

płaszcz WEEKEND
MAXMARA 2115 zł
- 50% = 1057 zł

okulary MAXMARA
1047zł - 30% = 732 zł

spodnie MAXMARA
969 zł - 50% = 484 zł
bluzka WEEKEND
MAXMARA 959 zł
-50% = 479 zł
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Szczecin, ul. Księcia Bogusława 43/1
tel. 91 433 62 15, 91 433 62 14
www.maxmode.pl

Skórzane, zamszowe klapki
w kolorze fuksji Giorgio Fabiani
cena: 1310 - 50% = 655 zł

Beżowe trampki
skórzane DL Sport
cena: 650 - 50% = 325 zł

Letnia sukienka z portugalskiej
bawełny polskiej marki Monica Nera
cena: 630 - 50% = 315 zł

Kurtka jeansowa z jedwabnymi
plecami Ermanno Ermanno Scervino
cena: 2600 - 50% = 1300 zł
Biała bluzka z haftami
Ermanno Ermanno Scervino
cena: 1850 - 50% = 925 zł

Spodenki jeansowe Hundson Jeans
cena: 630 - 20% = 504 zł

Mia&Charlie
Szczecin, al. Wojska Polskiego 35/3 U
pon-śr: 11-18, czw-pt: 11-19
/MiaandCharlieSzczecin
Sklep internetowy : www.miaandcharlie.com

Czarne klapki skórzane
Giorgio Fabiani
cena: 1250 - 50% = 625 zł

Moda
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torebka ELISABETTA FRANCHI
1299,00 zł - 40% = 779,40 zł

espadryle PATRIZIA PEPE
629,99 zł - 40% = 377,40 zł

torebka ELISABETTA FRANCHI
999 zł - 40% = 599,40 zł

torebka PATRIZIA PEPE
629,00 zł - 40% = 377,40 zł

czapka DIESEL 205 zł
- 40% = 123 zł

sandały PATRIZIA PEPE
1219,00 zł - 40% = 731,40 zł

62

Moda

ul. Ks. Bogusława X 12
www.velpa.pl
tel. 538 99 33 00

GLE 250 d – zużycie paliwa (średnio) – 5,5 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 143 g/km.

Samochody Mercedes-Benz SUV.
Teraz w specjalnej wakacyjnej ofercie.
Kupując Mercedesa GLE, zyskujesz nawet do 50 000 PLN.
Sprawdź szczegóły w salonach Mercedes-Benz.
Oferta ograniczona w czasie.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376

