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Restauracja Lawendowa została otwarta w 2015 roku. Stworzona przez pasjonatów dobrego jedzenia.
Mile widziani są wszyscy, którzy cenią sobie dobry smak i wysoką jakość serwowanych dań.
Restauracja Lawendowa to nie tylko kolejny punkt na kulinarnej mapie Szczecina,
to także degustacje,warsztaty kulinarne połączone z działalnością charytatywną.

ul. Bławatkowa 2

Dołuje Mierzyn

tel. 785 923 262

Dziewczyny
mogą wszystko
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Foto: lechut@wp.pl

Dyscyplina sportu, której nie ogranicza ani wiek, ani forma, ani płeć. Do tego wiąże się z wodą, wypoczynkiem,
zabawą i świetnym towarzystwem. Wakeboarding jest coraz bardziej popularny i powoli wysuwa się
na prowadzenie wśród wodnych sportów ekstremalnych, choć ekstremalne w tym przypadku mogą być tylko
zakwasy.

Foto: lechut@wp.pl
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Foto: lechut@wp.pl

To,

co stanowi jeszcze o tym, że jest
taki zachwycający i dostępny, to
fakt, że do uprawiania wake’a nie
potrzeba nam morskiej czy oceanicznej linii brzegowej, tylko skromne jezioro, deskę, linę ciągniętej przez łódź lub za pomocą wyciągu.
W Szczecinie takie atrakcje oferuje Floating Głębokie
Park, w którym przynajmniej raz w tygodniu jego część
okupują panie uzbrojone w deski, kaski, pianki i uśmiechy. Warsztaty Girls Can Wake to nie tylko nauka pływania na wake‘u, ale także sposób na spędzenie czasu
w przyjemnym miejscu i w dobrej ekipie dziewczyn.
– Ten sport nie ma żadnych ograniczeń, każdy może go
uprawiać, a dziewczyny świetnie sobie radzą – mówi
z uśmiechem Eliza Eliasz, jedna z instruktorek wake’a.
– Na warsztaty zapraszamy wszystkie panie niezależnie
od wieku czy doświadczenia sportowego. Pojawia się
tu dużo dziewczyn, które z jakąkolwiek formą rekreacji
nie miały zbyt wiele wspólnego. Po pierwszej lekcji łapią
bakcyla.
Girls Can Wake przyciągają panie nie tylko ze względu na
samą dyscyplinę sportu, ale także ze względu na klimat.
Wyciąg w tym czasie jest zamknięty dla panów. Dziewczyny mogą czuć się swobodnie w swoim towarzystwie,
bez kompleksów, strachu czy myśli, czy aby dobrze wyglądam w piance i czy sie nie zbłaźnię. Nikt tu nikogo nie
ocenia, wszyscy się świetnie bawią.

Każda lekcja zaczyna się od rozgrzewki, a kończy wspólną rozmową przy stole. Wszystkiemu towarzyszy luźna
atmosfera, dobra muzyka z głośników, przekąski i napo-
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fot. Przemysław Jaworek

– Od oceniania jestem ja – śmieje się Eliza, która jest
również doświadczoną instruktorką kitesurfingu i snowboardu i ma na koncie wiele sukcesów sportowych. – Jestem od tego, by pokazać dziewczynom jak się pływa,
chwalić je, ale też zwracać uwagę na to, co powinny poprawić. Zresztą wszystko ma formę zabawy, nad którą
muszę czasem zapanować.
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je serwowane przez beach bar.
– Dziewczyny są świetne, klimat i Eliza także – zachwala
ze śmiechem Kamila, jedna z uczestniczek warsztatów. –
Wake daje ci ogromną przyjemność, nawet jak zaliczysz
upadek do wody to wiąże się on ze śmiechem. Poprawia
ci się samopoczucie, rośnie kondycja. Nie trzeba być jakoś specjalnie silną osobą, żeby go uprawiać. Co prawda
woda nieźle wyciąga i są zakwasy, ale jakie to przyjemne!
Każda z pań ma piętnaście minut w wodzie, cały sprzęt
i piankę można wypożyczyć na miejscu. W przerwach
można się poopalać, porozmawiać, zrelaksować na słońcu. Często zawiązują się nowe znajomości.
– W wakeboardingu wspaniałe jest to, że pierwsze efekty przychodzą szybko. Od zwykłego pływania do robienia ewolucji droga nie jest bardzo długa. Poza tym to
łatwy, integrujący ludzi ze sobą sport, niewymagający
szczególnych warunków. I idealny dla kobiet – dodaje
Eliza. – Panowie na początku przyglądali się, teraz pomagają.

Foto: lechut@wp.pl

Popularność wake’a eksplodowała wraz z budową wyciągów dwusłupowych, na których operator może cofnąć
linkę po upadku, dzięki temu nie trzeba okrążać całego
jeziora, aby wystartować ponownie. Taki wyciąg mamy
na Jeziorze Głębokim, nic dziwnego, że wake bije rekordy popularności w naszym mieście. Warto również dodać, że wokół tego sportu „wyrosła” cała społeczność,
tworzą się kluby sportowe, produkowane są koszulki dla
zawodników, a po ćwiczeniach wszyscy chętnie zostają,
wymieniają się doświadczeniami i oczywiście świetnie
przy tym wszystkim bawią.

Autor: Aneta Dolega

Historia wakeboardingu
To sport, który jest mieszanką wielu dyscyplin. Surferzy
mogą być ciągnięci na linie za łodzią, a czasem nawet za
ciężarówką jadącą wzdłuż brzegu. Z czasem zaczęto używać krótszych desek. W 1985 r. surfer z San Diego, Tony
Finn, opracował skurfer, czyli hybrydę nart wodnych i deski surfingowej, która wyglądała jak mała deska surfingowa. Ciągnięto ją za łodzią, podczas gdy rider pływał jak
surfer. Ten styl przypomina snowboarding i skateboarding
z domieszką pływania na nartach wodnych. Riderzy stawali na desce w różnych miejscach, bez żadnych zapięć ani
wiązań. Rok później dokonano pierwszej dużej zmiany:
do deski przywiercono mocowania. Wiązania umożliwiły
większe wykorzystanie powietrza i rozwinęły dyscyplinę,
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która mogła odejść od surfingu w kierunku snowboardingu czy narciarstwa wodnego. Do końca dekady Tony Finn
wypromował skurfer i narodził się skiboarding. Jednakże
pływaniu skurferem na głębokiej wodzie mogli podołać
tylko bardzo doświadczeni lub bardzo silni zawodnicy.
Te ograniczenia miały wpływ na rozwój skiboardingu, ale
tworzyło się miejsce dla nowego sportu wodnego. Herb
O’Brien, właściciel H.O. Sports, odnoszący sukcesy w biznesie związanym z narciarstwem wodnym, zaczął pracować nad nowymi rozwiązaniami. Dzięki niemu powstała
pierwsza pływająca deska wake’owa formowana pod
ciśnieniem. Nazywała się Hyperlite. Innowacja pobudziła
sprzedaż i popularność wakeboardingu. Nazwa skiboarding przetrwała kilka lat, ale oficjalnie sport został nazwany wakeboardingiem.

Małgorzata
Figurska

Biało-czerwone
szaleństwo

Taki czerwiec zdarza się raz na cztery lata, a w przypadku polskich piłkarzy nawet rzadziej. Euro we Francji było
dopiero trzecim turniejem finałowym, w którym wystąpili biało-czerwoni. Wreszcie zagrali tak, że byliśmy z nich
dumni. Pierwsze zwycięstwo, pierwszy awans do fazy pucharowej i na koniec miejsce wśród ośmiu najlepszych
drużyn w Europie.
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kcje i gole Błaszczykowskiego, parady Fabiańskiego i udane wślizgi Pazdana sprawiły,
że mniej mówiło się o polityce, nie narzekaliśmy na pogodę. Osoby wiedzące do tej pory
o futbolu niewiele więcej ponad to, że piłka jest okrągła
a bramki są dwie, po kilku meczach drużyny Adama Nawałki potrafiły wyrecytować jej skład.
Z każdym udanym meczem euforia w narodzie była coraz większa, zarówno w kraju, jak i nad Sekwaną, gdzie
tysiące Polaków wspomagało naszych piłkarzy z trybun. Wśród nich nie zabrakło szczecinian.
Irlandia na dobry początek
– Jechałem z nadzieją, że możemy być nawet mistrzami
Europy – mówi urodzony optymista, Sławomir Piński,
dyrektor Binowo Park Golf Club a, kibic piłkarski od
dziecka. Pan Sławek spędzał z żoną wakacje we Włoszech, więc na pierwszy mecz Polaków w Nicei miał
blisko. – Żonie podobało się wszystko, co zobaczyła na
boisku i poza nim, bo mieliśmy okazję również znaleźć
się w loży VIP – opowiada Piński. – Dlaczego ten mecz
był taki krótki, spytała mnie, będąc pod wrażeniem sa-

cina, na co dzień organizator eventów i konferencji.
Podczas Euro zadowolił całą rodzinę, bo na dwa pierwsze mecze zabrał synów, a na ćwierćfinał z Portugalią,
żonę i córkę.
– Kibicowanie podczas takiej długiej imprezy ma walor
edukacyjny – mówi pan Bartosz – Pokazałem synom, że
można kibicować własnej drużynie, okazując szacunek
dla piłkarzy i kibiców rywali. Podczas meczu z Niemcami
w polskim sektorze siedział kibic rywali i mógł się czuć
całkowicie bezpiecznie. Oglądaliśmy mecz razem z nim
w świetnej atmosferze, oklaskując i doceniając akcje jednej i drugiej drużyny. Na koniec życzyliśmy sobie powtórki meczu Polska – Niemcy w finale. Kibice innych drużyn
spotykali się w jakichś kafejkach, gdzie wspólnie dzielili
się wrażeniami z meczu – dodaje. Przed Euro francuskie media ostrzegały przed atakami terrorystycznymi
i ...polskimi kibicami
„Aux Champs- Elysses” w polskim wykonaniu
– Właśnie znakomite zachowanie naszych kibiców zapamiętam najbardziej – mówi Artur Bańko pracownik biura
prasowego w Pogoni Szczecin, na Euro całkowicie prywatnie, wspólnie z kolegami z czasów szkoły średniej.
– Już znalezienie się w tej armii polskich kibiców na trybunach stadionu, gdzie z każdej strony otaczali mnie ludzie w fantazyjnych biało-czerwonych strojach i nakryciach głowy było dużym przeżyciem – opowiada Artur.

mej gry, jak i spotkania kilku znanych osób, chociażby
piłkarza Sebastiana Mili czy aktora Piotra Adamczyka.
Pani Iwonie mecz wydał się krótki, ale dla nas wszystkich najważniejsze było zwycięstwo w nim. – Wygrana
z Irlandią Północną dała naszym piłkarzom spokój w następnych meczach, bo stworzyła świetną sytuację do
wyjścia z grupy – uważa Bartosz Kasznia, kibic ze Szcze- – Poza stadionem kibice też spisali się na medal. – Gdy

Artur Bańko (pierwszy z prawej) oraz jego koledzy Robert Niemczyk, Piotr Kubicki
i Rafał Horba obejrzeli mecz Polska-Niemcy, a przy okazji zwiedzili Paryż
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jadąc metrem na stadion w St. Denis, z głośnika rozległa się zapowiedź stacji Champs-Elysses, to ponad 100
osobowa grupa polskich kibiców – przy wsparciu niektórych Francuzów – zaczęła śpiewać utwór pod tym
samym tytułem (w oryginale wykonuje go Joe Dassin).
Pozostali pasażerowie w metrze mieli uśmiechy od
ucha do ucha, podobnie jak wszyscy, którzy dosiadali
na następnych stacjach. Chyba nie tak wyobrażali sobie kibiców z Polski, mających zdaniem tamtejszych
mediów, wszczynać bójki i rozbijać sklepy – dodaje pół
żartem.

stać z taksówki. Bańko oglądał Euro również pod kątem
organizacji i oprawy meczu. – Dzieciaki tańczące przed
meczem, mierzenie głośności dopingu kibiców decybelomierzem, to fajne pomysły – ocenia. – Poprawiały nastrój i skracały oczekiwanie przed meczem. Szkoda tylko, że mecz z Niemcami był podwyższonego ryzyka i na
stadionie sprzedawano wyłącznie piwo o zawartości
0,5 %, a więc prawie bezalkoholowe. Dopiero po kupnie
zorientowaliśmy się, że za pół litra takiego piwa musieliśmy zapłacić 7 euro – śmieje się Artur. Dla porównania
0,5 litra coli albo wody mineralnej kosztował 4 euro i tylko malowanie twarzy farbkami w barwach narodowych
O bezpieczeństwie i możliwości zamachów mówiło się było całkiem gratis.
przed turniejem tyle samo, co o faworytach turnieju. Na
szczęście obawy były płonne. – Przed wejściem na try- W końcu się stało
buny byłem sprawdzany dwa razy – mówi Bańko. – Choć
przyznam, że spodziewałem się bardziej szczegółowej Drugą rzeczą, której żałował Artur był fakt, że nie zokontroli – dodaje.
baczył żadnego gola na żywo podczas Euro, bo w meczu z Niemcami ich zabrakło. Bartosz Kasznia po zwy– Na stadionach i poza nimi czuliśmy się bezpieczni – cięstwach Polaków w meczach z Ukrainą i Szwajcarią
ocenia Bartosz Kasznia. – Było dużo policji, ale i my wracał do Francji na finałową fazę turnieju. Wylosował
przestrzegaliśmy wszystkich zasad, chociażby tej, żeby bowiem voucher uprawniający do obejrzenia trzech deprzychodzić na stadion 2 godziny przed meczem. Do cydujących meczów, jeśli znalazłaby się w nich Polska.
organizacji mógłbym się trochę przyczepić, bo w Nicei Przygoda z Euro skończyła się dla nas w ćwierćfinale,
trzeba było zostawić własne auto daleko od stadionu, po porażce z nowym mistrzem Europy – Portugalią, po
ale transport publiczny nas zawiódł i musieliśmy korzy- rzutach karnych.

Siatkarka Chemika Police Katarzyna
Gajgał-Anioł wraz z mężem Radosławem
przed meczem Polska – Ukraina
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Piotr Wojciechowski ze Szczecina
bardziej niż piłkarzami Ukrainy,
zauroczony był kibicami tej
reprezentacji. Na zdjęciu z Nadią
przed meczem Polska - Ukraina

Bartosz Kasznia z córką Idą
(w środku) i żoną Magdaleną
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Iwona Pińska (z prawej) wraz z Wiesławą
Boniek, żoną prezesa PZPN w restauracji
loży VIP podczas meczu Polska- Irlandia Płn.

– Długo po meczu zostaliśmy na stadionie, podobnie
jak wielu Polaków – opowiada. – Nie wierzyliśmy, że to
się już skończyło. Byliśmy wpatrzeni w murawę, przeżywający to, co się stało, ale nie byliśmy smutni. Byłem
na czterech turniejach z udziałem naszej drużyny, ale
pierwszy raz na tym we Francji nikt nie zaśpiewał – „Polacy, nic się nie stało”. Stało się dużo dobrego. Były niesamowite emocje, które będziemy przeżywać jeszcze
długo, długo – kończy szczeciński kibic polskiej drużyny
narodowej.

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: materiały bohaterów

Sławomir Piński
z żoną Iwoną

Tadeusz Figurski
(przedsiębiorca)
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Sprawdź wyjątkową ofertę
na 36-lecie Toyota Kozłowski

LATO W SERWISIE TOYOTY
• zapraszamy na promocyjny sprawdzian skuteczności działania
klimatyzacji wszystkich marek z dezynfekcją za jedyne 49zł
• w Toyota Kozłowski zyskujesz z wiekiem.
Serwis dla starszaków tańszy nawet o 40%.*
*oferta obowiązuje obowiązuje dla samochodów powyżej 4

TOYOTA SZCZECIN
ul. Mieszka I 25B, ul. Struga 17

www.toyotaszczecin.pl

Marka: Toyota Corolla 1.6 Valvematic
Pojemność silnika 1598 cm3
Średnie spalanie : 6.0-6.3 l/ 100 km
0-100 10 s.
Maksymalna prędkość: 200 km/h
Masa: 1195 kg

Po prostu numer
jeden
To auto wyjątkowe. Dlaczego? Toyota Corolla jest najczęściej sprzedawanym samochodem w historii motoryzacji.
Do tej pory swoich nabywców znalazło ponad 44 miliony egzemplarzy, a w 2000 roku auto trafiło do Księgi
Rekordów Guinnessa w związku z największą produkcją!

W

szystko zaczęło się w 1966 roku wprowadzeniem na rynek pierwszej generacji
Corolli, której nazwa pochodzi od łacińskiego terminu oznaczającego „koronę
kwiatów”. Tuż przed debiutem modelu, dokładnie w październiku 1966 roku Toyota ogłosiła, że miesięczna pro-
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dukcja modelu będzie wynosiła 30 tys. egzemplarzy. Był
to szok, bo jak na ówczesne czasy była to astronomiczna liczba. Media żywo komentowały śmiałe plany producenta, a warto dodać, że w tamtych czasach całkowita
miesięczna produkcja wszystkich modeli Toyoty wynosiła… 50 tys. aut. Tak zaczęła się historia samochodu,

który podbił serca milionów użytkowników na całym
świecie. Toyota w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie, a w ciągu tego czasu pojawiło się już 11 generacji
tego modelu.
11 edycja kultowego auta
Już w lipcu w salonie Toyota Kozłowski zadebiutowała ulepszona wersja Corolli. Projektanci poprawili
w tym samochodzie nie tylko wygląd zewnętrzny
i jakość wykończenia, ale także dodali nowe systemy
wpływające na bezpieczeństwo. I tak, auto ma nieco
zmienioną stylistykę nadwozia, której znaczącym elementem jest zupełnie nowy przód. Uwagę przyciąga
chromowany, ozdobny pasek umieszczony na górnym
grillu, który łagodnie łączy się z obudową przednich
świateł. Kratka wlotu powietrza efektownie wpisuje
się w strukturę przedniego zderzaka. W tylnej części
odnajdziemy nowe ledowe lampy o trójwymiarowym
przekroju. Auto otrzymało nowe wzory obręczy kół
o średnicy 16 i 17 cali. Całość jest efektowna i bardzo
nowoczesna.
Komfortowe wnętrze
Gdy zaglądamy do wnętrza wzrok przykuwają miękkie
w dotyku materiały z eleganckimi obramowaniami,
które świetnie komponują się z satynowymi, chromowanymi zdobieniami. Nowoczesnego charakteru
nadaje wyraziste, niebieskie podświetlenie zegarów
i innych przyrządów na desce rozdzielczej.
Jeszcze bezpieczniej
Wśród bardzo pomocnych dla użytkownika rozwiązań
technologicznych należy wymienić nowy ekran dotykowy umieszczony pod taflą szkła, wielofunkcyjny wyświetlacz komputera pokładowego o przekątnej 4,2
cala, uproszczoną ofertę systemów multimedialnych,
obejmującą system nawigacji z pełnym pakietem map
i nową wersją oprogramowania. Znajdziemy tu także
ulepszony system, bardzo przydatny na coraz ciaśniejszych parkingach Szczecina – asystent automatycznego parkowania. Już od drugiej wersji wyposażenia
instalowany jest standardowo system Toyota Safety
Sense, który zapobiega kolizjom lub łagodzi ich skutki
w kolizjach na drodze. System ten przetwarza informacje dostarczane przez niewielki, zamontowany nad
przednią szybą moduł z czujnikiem laserowym i kamerą. W skład Toyota Safety Sense wchodzi układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia i układ
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
Nowa Corolla „rozpoznaje” także znaki drogowe; wyposażona jest w automatyczne światła. Auto można
podziwiać i przetestować w salonie Toyota Kozłowski.

Autor: Izabela Magiera / Foto: Miguel Gaudencio
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Chcą
rozruszać
transport
na Odrze

Jest piękny. Ma 120 lat i niezwykle bogatą historię. Od kilku tygodni na Odrze oraz na jeziorze Dąbie można
zobaczyć pływający, zabytkowy KUTER. Kiedyś był holownikiem parowym, dzisiaj oferuje klimatyczne
wycieczki po naszych akwenach. Za sterem spotykamy żeglarza, Radka Kowalczyka. – Marzy mi się, by
tak, jak przed laty, na Odrze pojawił się intensywny transport rzeczny – mówi kapitan. – My zaczynamy
i zachęcamy kolejnych żeglarzy!
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omysł? Oryginalny oraz bardzo zachęcający.
Zrodził się u Radka Kowalczyka, żeglarza,
który zasłynął tym, że jako trzeci Polak w historii porwał się na najtrudniejsze oceaniczne
regaty atlantyckie Mini Transat. Teraz wraz z Pawłem
Karczmarczukiem postanowili, że zaoferują mieszkańcom Szczecina oraz turystom nietypową atrakcję. Rejsy
zabytkowym kutrem.

bezpieczny. Mieści 12 pasażerów. Na większy remont
niestety nie mamy środków, ale liczymy, że z czasem, za
pieniądze z biletów zaczniemy przywracać mu oryginalny wygląd – opowiada Kowalczyk.

Paweł Karczmarczuk wraz z Radkiem Kowalczykiem
wierzą, że postawili pierwszy krok do tego, by ruch
rzeczny z przed lat wrócił na nasze wody. Na pokładzie,
który przyjmuje 12 osób i 3 załogi oferują tradycyjną
– Oglądałem kiedyś stare zdjęcia Szczecina. Z zachwy- kuchnię morską oraz kojarzącą się ze Szczecinem. Gdy
tem patrzyłem na ruch stateczków na Odrze, w zasa- nie pływają - przysmaki serwują przy kei przy Bulwarze
dzie bardzo intensywny. Można powiedzieć, że nie było Piastowskim.
gdzie dostawić kolejnego statku. Wszystkie keje zajęte
– wspomina Radek. – Od lat Szczecin w tym miejscu jest – Gdy byłem małym dzieckiem zawsze chciałem popłyniemal zupełnie pusty. No może z wyjątkiem okresów wać po naszej wodzie. Jedyną wtedy dla mnie możliwoDni Morza i podobnych imprez. Dopadła mnie myśl, że ścią była żegluga poprzeczna na promach w Świnouj100 lat temu szczecińska żegluga była tak rozwinięta, ściu, raz czy dwa wodolot. I to tyle. Innych nie było i nie
jak jeszcze 100 lat nie będzie. I wtedy wpadłem na ten ma tak naprawdę ich do dzisiaj. A chcielibyśmy stworzyć
pomysł. Z Pawłem zaczęliśmy się rozglądać co by tu zro- ofertę dla szczecinian, czyli poznawanie miasta od strobić, by go zrealizować. Mijały lata. Aż wreszcie dojrzeli- ny Odry, przepięknych okolic, gdzie nie można inaczej
śmy do decyzji.
dotrzeć jak statkiem. Oferujemy dlatego rejsy 1-3 godzinne, a także całodzienne i kilkudniowe. Mało kto wie,
Wybór padł na stalowy stateczek o nitowanym kadłubie. że 20 min od centrum mamy niesamowite w skali świata
– Pewnie, ma swoje lata, bo nie produkują już tą techno- tereny zielone, z dzikami, orłami, bobrami i całym szerelogią od blisko stu lat. Statek trafił do Świnoujścia. Przy- giem wspaniałości przyrodniczych – prawdziwe Pływapłynął nim niemiecki właściciel. Z rozmowy wynikało, że jące Ogrody. Ciekawa też jest nasza trasa „Szczecińska
miał podobny pomysł co my, ale chciał to robić w Świno- Wenecja”, Świat Hobbitów, Port i Stocznie: Szczecińska
ujściu. Wystawił jednak jednostkę na sprzedaż. Dlacze- oraz Gryfia widziana z wody. Atrakcji nie brakuje.
go? Bo już miał podobno inną wizję. Możliwe, że gąszcz
naszych przepisów stanął na drodze. Zatem doszło do
transakcji. Nie dysponowaliśmy kwotą jakiej żądał, ale
właściciel chciał go bardzo sprzedać, a innych chętnych
Autor: Andrzej Kus / Foto: Miguel Gaudencio
do kupna nie było… więc po kilku tygodniach dogadaliśmy się.
Statek powstał w rzecznej stoczni Barkase na terenie
Niemiec około 1898 roku. Początkowo służył jako rzeczny holownik parowy. Maszyna parowa znajdowała się
przed dzisiejszą sterówką. Są jeszcze jej fundamenty.
Następnie można go zobaczyć na zdjęciach żeglującego jako salonka pasażerska. Trudno doszukać się roku,
ale zdecydowanie są to wczesne lata XX wieku. Później,
w okresie powojennym, został przerobiony ponownie
na holownik z nowoczesną na tamte czasy jednostką
diesla. Ostatnia przeróbka to 1985 rok, kiedy wymieniono w nim silnik na markę Mercedes i dokonano ostatnich
zmian w nadbudówce. Jeszcze kilka lat pływał jako holownik, a następnie został przekwalifikowany na jacht
motorowy i przeszedł w ręce prywatne. Pływał z gośćmi Hotelu Pritzerbe aż do 2014 roku. Zimą przepłynął
do Świnoujścia, gdzie zmienił właściciela. Tym samym
stał się blisko 120-letnią jednostką pływającą pod polską banderą z wypisanym na rufie portem macierzystym
SZCZECIN.
– Do obecnej chwili przeprowadziliśmy remont podstawowy jednostki. Czyli zostało zakonserwowane dno,
wykonany przegląd motoru, sterowania i elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów. Statek
przeszedł wymagane przeglądy i jest w stu procentach
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INDIE
w grubym tomie

Ta opowieść ma 17 współautorów. Połączyła wspólna pasja – poznawanie Indii. W końcu postanowili
opisać swoje wyprawy. Nie w popularnej dzisiaj formie internetowego bloga, lecz w prawdziwej
podróżniczej księdze.
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kskluzywne, ponad 500-stronicowe wydawnictwo, pełne zdjęć wydrukowanych na kredowym papierze, nosi tytuł „Namaste! Po prostu
Indie”.

A zaczęło się wszystko od przyjaźni koszalinianki Anetty Ostojskiej z młodym hinduskim lekarzem Ashishem
Sadaną. Wyjazdy pani Anetty i jej znajomych do Indii
stawały się dużo łatwiejsze dzięki pomocy znajomego
doskonale zorientowanego w miejscowych warunkach.
– W ciągu kilkunastu lat odwiedzaliśmy Indie wielokrotnie – mówi pani Ostojska. - I mimo to mamy poczucie, że
daleko nam do choćby połowy wiedzy o tej niezwykłej
krainie, która wielkością porównywalna jest z Europą,
ale od Europy jest dużo bardziej urozmaicona. I kulturowo, i językowo, i religijnie, także pod względem krajobrazowym – twierdzi pani Anetta.
Indie nieznane
Osobie, która zna Indie, najtrudniej pogodzić się ze
stereotypem, że to biedny kraj. Oczywiście, bieda jest
widoczna na każdym kroku, głównie za sprawą bezdomnych, których można zobaczyć na ulicach wielu miast.
Jednak stanowią oni zaledwie ułamek liczby wszystkich
mieszkańców tego miliardowego kraju. Warto sobie
uzmysłowić, że w Indiach mieszka kilkadziesiąt milionów osób o statusie milionerów! Indie dysponują bronią
jądrową i mają bardzo rozbudowaną sieć informatyczną
. Wytwórnie filmowe Bollywoodu kręcą ponad tysiąc filmów rocznie. Do tego dochodzą bardzo dobre wskaźniki
ekonomiczne i rywalizacja z Chinami o lepsze PKB.
Spotkania i handel
Hindusi odbywają w ciągu roku niewiarygodnie dużo
spotkań towarzyskich. Oprócz świąt i wesel, każdy pretekst jest dobry, żeby się odwiedzić i rozmawiać. Wydają
się pogodzeni z losem, szukają szczęścia i miłości, w tym
co mają. Nie okazują agresji. - Nigdy nie zostaliśmy okradzeni czy nachalnie zaczepieni – przekonuje Anetta
Ostojska. - Niebezpieczna tam może być woda, bo zawiera amebę, która jest szkodliwa dla zdrowia. Hindusi mają
ją w sobie i nie są na nic narażeni, ale dla Europejczyków
to poważne zagrożenie.
Ze strony ludzi nic nam nie grozi.
Ogromne przestrzenie tego kraju to również wielkie różnice. Od krajobrazu po sposób ubierania się i zwyczaje.
Na południu Hindusi inaczej wyglądają, są lepiej odżywieni, mają większy dostęp do owoców i zieleni. Jest
tam mniejsze bezrobocie, i także mniej biedy ulicznej.
Ale wszędzie kwitnie handel. - Uważam że w sposobie
przekonywania turystów do kupowania produktów Hindusi są absolutnymi mistrzami – śmieje się pani Anetta.
- Robią to prawie wszędzie i do tego są o niebo mniej natrętni od sprzedawców w Egipcie czy Turcji. Nie zdarza
się szarpanie za rękę czy przekrzykiwanie. Grzeczność
jest najważniejsza.
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Kolorowe wesela
Zwyczaje weselne w Indiach wszędzie są podobne. Pojawia się na nich od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób.
Bo zasada jest taka, że przyjaciel mojego przyjaciela jest
moim przyjacielem, a sąsiad mojego sąsiada jest moim
sąsiadem i też mogą być zaproszeni. Przyjęcie weselne
trwa kilka dni, co pochłania ogromne pieniądze. Dawniej
wszystko było na głowie rodziny panny młodej, teraz
coraz częściej koszty dzielą się na pół. - Nie brakuje takich sytuacji, że dla potrzeb imprezy weselnej, rodziny
sprzedają wszystko, a potem do końca życia żyją bardzo
skromnie – opowiada pani Ostojska. - W zależności od
wielkości imprezy, budżet może sięgać nawet kilkuset
tysięcy dolarów. Wielokrotnie zastanawialiśmy się, dlaczego to wszystko jest takie drogie, skoro Indie drogie
nie są. I do tego zgodnie z tradycją, na tamtejszych weselach nie ma ani kropli alkoholu. Zresztą Hindusi piją
bardzo mało albo wcale. Otóż bardzo dużo pieniędzy
wydaje się na ozdoby kwiatowe, nie tylko samego lokalu
weselnego, ale także domów, okolicy, osiedli. Wszędzie
tam pojawiają się girlandy i żywe kwiaty, bardzo różne

i bajecznie kolorowe. Dla nas jest to trochę kiczowate,
ale Hindusi w ten sposób wyrażają swoją radość. Wygląd
nas, Europejek na takiej ceremonii, przy fantastycznie
kolorowych sari Hindusek, był bardzo poważny i stateczny. Oni używają dużej ilości złota i biżuterii, i wszystkich
gości weselnych obdarowują prezentami. Kiedyś była to
garderoba. Wypadało ją przyjąć, nawet jeśli miała nie ten
rozmiar czy fason. Teraz najczęściej daje się pięknie zapakowane kosze z owocami. Przez tych kilka dni bardzo
mało się tańczy, odbywają się różne obrzędy i dużo się
rozmawia. Stoją namioty z kanapami, kelnerzy roznoszą
przekąski. Można sobie wyobrazić, jak długie może być
składanie życzeń, przy tylu gościach. Ta czynność jest
także oryginalna, bo polega na wkładaniu do ust osoby
czegoś słodkiego – opowiada pani Anetta.
Indie zadziwiające
Jednym z zaskakujących hinduskich zwyczajów jest
składanie wyrazów szacunku osobie starszej poprzez
ukucnięcie i dotknięcie jej w kostkę. - Byłyśmy kiedyś
z koleżanką świadkami zabawnej sytuacji – wspomina
Anetta Ostojska. - Wchodziłyśmy do domu za Hinduską
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ubraną w sari, a w progu witał nas jej teść. W pewnym
momencie nasza znajoma ukucnęła i sięgnęła do nogi
gospodarza. Obie byłyśmy pewne, że się zaplątała w sari
i przewróciła, więc rzuciłyśmy się jej z pomocą. Tymczasem, był to tradycyjny sposób okazania szacunku. Ten
zwyczaj jest wszechobecny, wobec rodziców, dziadków,
czy po prostu osób wiekowych.
Zmienia się, kiedyś powszechny, zwyczaj łączenia par
przez rodziców. Jednym z powodów tej zmiany jest
wszechobecny Internet, dzięki któremu młodzi sami
mogą znaleźć sobie partnera na całe życie. Ale nie jest
tak, że internetowe znajomości kończą się bezproblemowo małżeństwami. Otóż zanim młodzi staną się małżeństwem, ich rodziny często zatrudniają detektywów, żeby
sprawdzili prawdomówność matrymonialnych kandydatów - czy są tak przystojni jak się przedstawiają w sieci,
czy rzeczywiście mają takie wykształcenie jak deklarują,
czy są zasobni i czy mają środki do utrzymania rodziny.
Ciekawostką jest fakt, iż jednym z kryteriów zamożności jest liczba łazienek w prywatnych domach Hindusów.
Nie zawsze potrafią powiedzieć, jaką powierzchnię mają

ich mieszkania, ale zawsze podkreślają, ile jest w nich
łazienek. Spędzają w nich dużo czasu, nie tylko dbając
o higienę, ale także relaksując się.
Czas na herbatę
Ważne miejsce w życiu Hindusów zajmuje herbata. Jest dla nich
świętością. Dzień się zaczyna od szklanki bardzo mocnego naparu. Po wypróżnieniu i kąpieli, w poczuciu czystości zasiadają do
posiłku, przy którym również pije się herbatę. Europejczyków zaskakuje to, że nie pije jej się wcale po południu. - Kiedyś chciałam
ją sobie zamówić o takiej porze. Byłam w towarzystwie Hindusa,
który taktownie poprosił mnie żebym tego nie robiła – uśmiecha
się pani Anetta. - Herbata w nieodpowiedniej porze, to prawdziwe
faux pas.

Autor: Kuba Grabski
/ Foto: Fotografie z archiwum współautorów książki
Pozostałymi autorami „Namaste! Po prostu Indie” są: Dariusz Bastrzyk, Irena Bubicz,
Marta Bukowska, Jarosław Bigosiński, Sylwia Janowicz, Jahangir Mangalia, Wojciech Potrzebowski, Maciej Radzik, Ashish Sadana, Monika Sobota, Małgorzata Staniewicz, Jan
Szewczyk, Joanna Zięba, Andrzej Zięba, Iwona Zwolińska i Dariusz Zwoliński.
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Prezentacja

Nie tylko
nad morze

Pomorze Zachodnie to wbrew pozorom nie tylko wybrzeże. Doskonale przygotowane do wypoczynku
na łonie natury są m.in. parki krajobrazowe województwa zachodniopomorskiego. Odkryj to, co nieznane!

S

tolica województwa kusi nie tylko szeregiem
atrakcji kulturowych. Choć w innych częściach
kraju utarło się stwierdzenie, że „Szczecin
leży nad morzem”, w niektórych częściach
miasta można się poczuć bardziej jak w górach. Tak jest
w Szczecińskim Parku Krajobrazowym, zwanym „Puszczą Bukową”. Park powstał w celu zachowania malowniczego pasma wzniesień, pokrytych głównie kwaśną
buczyną, której runo urozmaicają kwitnące wczesną
wiosną kobierce zawilców czy przylaszczek. Urokliwe
strumienie rozcinają Wzgórza Bukowe głębokimi dolinami, wśród których poprowadzono liczne szlaki turystyczne. Wyjątkowy, górzysty charakter parku przyciąga miłośników wędrówek, a trasy rowerowe stanowią
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wyzwanie nawet dla wymagających cyklistów. „Zielone
płuca Szczecina” przyciągają również pięknymi panoramami. Wzgórze Widok o wysokości 55 metrów n.p.m. to
hałda dawnej kopalni kredy, której północny cypel z polaną zwany jest „Okiem na Szczecin”. To jedno z chętniej
wybieranych miejsc na ognisko czy spotkania przy grillu,
położone zaledwie 500 m od najbardziej znanej atrakcji
Puszczy Bukowej – Jeziora Szmaragdowego. Zbiornik powstał w 1925 r. w wyniku zalania kopalni. Znajdujące się
w jej stokach podziemia kryją pozostałości budowli wojskowych, częściowo udostępnionych do zwiedzania. Na
południowo-wschodnim skraju Puszczy w pobliżu wsi
Glinna warto zajrzeć do ogrodu dendrologicznego, wykorzystującego tutejszy specyficzny mikroklimat, umoż-

liwiający uprawę ponad 800 gatunków drzew i krzewów
z różnych stron świata. Symbolem ogrodu jest obumarły
już okaz mamutowca olbrzymiego (sekwoi) o wysokości
40 m i 142 cm średnicy. Ogród pełni funkcje naukowe,
edukacyjne i rekreacyjne, zapraszając do odwiedzin zarówno rodziny z dziećmi, jak i grupy zorganizowane.
Dziko w Dolinie Dolnej Odry
Szczecinianie pod samym nosem mają również teren
o unikatowych – nie tylko w skali kraju – walorach przyrodniczych. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry, po
stronie niemieckiej mający status parku narodowego,
położony jest na obszarze gmin Gryfino, Kołbaskowo
i Widuchowa, ale jego otulina obejmuje także gminę
Szczecin. Czym wyróżnia się to miejsce? To najmniej
przekształcona przez człowieka dolina rzeczna w Europie. Sieć kanałów, trzcinowisk, olsów i łęgów, rozpięta
między dwoma ramionami Odry, to idealne miejsce
do obserwacji natury. Ten dziki teren upodobały sobie
przede wszystkim ptaki, których pierzowiska i zimowiska ściągają tu również chmary… miłośników przyrody.
W okresie jesiennym ten ornitologiczny fenomen stanowi motyw przewodni odbywającej się w Marwicach
imprezy Tydzień Żurawia. Na Międzyodrzu zachowało
się także wiele zabytkowych budowli hydrotechnicznych. Ten wyjątkowo duży obszar wodno-błotny najlepiej zwiedzać od strony wody, ale nie brakuje także
atrakcji, do których można dotrzeć pieszo lub rowerem.
W miejscu jednej z najstarszych przepraw w regionie,
której historia sięga 750 lat, na trasie Gryfino-Mescherin powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz plac zabaw,
zaś po niemieckiej stronie na brzegu Odry Zachodniej na
turystów czeka wieża widokowa. Na piękną panoramę
możemy też liczyć, wspinając się na Wzgórze Widokowe
nad Międzyodrzem. Okoliczne Siadło Dolne – podobnie
jak znajdujące się nad Kanałem Leśnym kąpielisko Dziewoklicz – stanowi doskonałą kajakową bazę wypadową.

DPK Jezioro Drawsko w Czaplinku, idealne
do uprawiania turystyki wodnej

Z wizytą u Mieszka i mamutów
Do pieszych wędrówek zapraszają też bogate w lasy
tereny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, położonego na obszarze gmin Chojna, Cedynia, Mieszkowice
i Moryń. Trasy turystyczne prowadzą wzdłuż brzegów
malowniczo położonych jezior, a bogactwo fauny i flory park zawdzięcza formom krajobrazowym powstałym w okresie ostatniego zlodowacenia. Polder Cedyński ograniczony jest z trzech stron łańcuchem wzgórz
morenowych, który – ciągnąc się kilometrami wzdłuż
Odry – poprzecinany jest 12 wąwozami. Na tym terenie
znajduje się najważniejszy rezerwat parku – Bielinek,
chroniący obszary leśne i stepowe, w tym występujące
tu naturalnie storczyki. Wzniesienie Zwierzyniec o wysokości 167 metrów n.p.m. stanowi najwyższe wyniesienie w naszym województwie. Na tym nie koniec „naj”.
Jezioro Morzycko o głębokości 60 metrów jest największym i najgłębszym akwenem śródlądowym w regionie
– jego dno leży poniżej poziomu morza. Warte uwagi
są także inne rezerwaty, m.in. Dąbrowa Krzymowska,

Jezioro w Drawskim
Parku Krajobrazowym
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Wrzosowiska Cedyńskie czy Rozlewisko Kostrzyneckie.
Wybierając się w podróż po parku warto zajechać do małych, średniowiecznych miasteczek, takich jak Cedynia,
Chojna i Mieszkowice, a także zwiedzić nadodrzański
szlak pamięci, dokumentujący niszczycielskie działania
wojenne nad Odrą w czasie II Wojny Światowej. Cedynia
swoją sławę zawdzięcza zwycięskiej bitwie Mieszka I,
upamiętnionej na okolicznym Wzgórzu Czcibora. Teren
parku słynie też z pozostałości mamutów, a także innych zwierząt, którym poświęcona jest ścieżka edukacyjna „Aleja Gwiazd Plejstocenu” powstała w ramach
transgranicznego Geoparku „Kraina polodowcowa nad
Odrą” w Moryniu. Jedną z najbardziej urokliwych wsi jest
z kolei Zatoń Dolna, przyciągająca zakochanych do parku Dolina Miłości.
Spływy, uzdrowiska i Szwajcaria
Krajobraz Drawskiego Parku Krajobrazowego nazywany
jest,,Szwajcarią Połczyńską”. Falująca mozaika wzniesień i dolin wypełnionych jeziorami tworzy jedną z ciekawszych rzeźb terenu. Największe – jezioro Drawsko
– to drugie co do głębokości jezioro w Polsce (ponad 82
m). Drawa i kilka innych rzek stanowią malownicze szlaki kajakowe, a przyrodnicy doceniają także jedne z najczystszych i jednocześnie najrzadszych jezior w Polsce,
tzw. jeziora lobeliowe oraz liczne mokradła, przyciągające płazy, gady i ptaki. Osobliwością jest żubr, którego
możemy spotkać w południowej części parku. Krajobraz
parku zamyka się w trójkącie trzech miast o charakterze
turystyczno-uzdrowiskowym: Połczyna-Zdroju, Czaplinka i Złocieńca. Równie bogaty jest wymiar historyczny
tego obszaru – ślady zakonu templariuszy czy zamek joannitów wabią turystów. W parku poprowadzono liczne
ścieżki przyrodnicze, np. „Jezioro Czarnówek”, „Dolina
Pięciu Jezior”, „Przełom Rzeki Dębnicy” czy „Spyczna
Góra-Jezioro Prosino”. Z kulturowych atrakcji warto od-
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wiedzić Zamek Drahim w Starym Drawsku, na którego
dziedzińcu odbywają się latem imprezy o charakterze
rycerskim.
Gdzie jeziora czyste
Iński Park Krajobrazowy położony jest w środkowej części Pojezierza Ińskiego. Wysokie wzgórza o stromych
zboczach, podmokłe dolinki i oczka wodne, polodowcowe rynny jeziorne i rzeczne tworzą bardzo urozmaicony
system siedlisk, wykorzystywanych przez rzadkie gatunki zwierząt. Jest to wyjątkowo cenny obszar dla żurawia, który uważany jest za symbol parku. Ptaki najlepiej
obserwować tutaj na Łąkach Stadnickich, gdzie nad rozlewiskiem wznosi się edukacyjna wieża widokowa. Dobrym miejscem obserwacyjnym jest też Góra Głowacz
o wysokości 180 m n.p.m. Obejmuje ona rezerwat z licznymi głazami narzutowymi. Turystycznym centrum tego
obszaru jest Ińsko – miasto malowniczo położone nad
jeziorem o bardzo czystej, przejrzystej wodzie. Tradycje
wypoczynku w Ińsku sięgają okresu przedwojennego.
Tak jak wówczas, również obecnie można odpocząć na
piaszczystej plaży. Jedną z atrakcji jeziora jest Wyspa
Sołtyski, na którą dostać się można korzystając tylko
z łodzi lub kajaka, dostępnych na przystani.
W ptasiej krainie
Park Krajobrazowy „Ujście Warty” został podzielony
granicą na 2 części: zachodniopomorską i lubuską. W naszym województwie pozostał niewielki fragment położony nad Odrą, obejmujący łąki, starorzecza oraz fragmenty lasów z szeregiem cennych zbiorowisk roślinnych.
Interesujące zarówno pod względem przyrodniczym,
jak i krajobrazowym są tu wyspy mineralne, głównie
piaszczyste. Teren ten stanowi miejsce rozmnażania się,
żerowania i odpoczynku wielu gatunków zwierząt. Po-

nadto występują tu bardzo licznie ptaki wodno-błotne,
a rozległe równiny są żerowiskiem ptaków drapieżnych.
Tutejszy zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Porzecze”
znajduje się na zachód od miejscowości o tej samej nazwie. Łączy w sobie kilka różnych typów krajobrazu – od
bardzo bogatych i żyznych siedlisk wodnych, po skrajnie
ubogie wydmy śródlądowe. Najwyższa z wydm – Monte
Cassino – to miejsce gniazdowania wielu ginących gatunków ptaków wodnych i błotnych oraz regularnego
przebywania wydry i bobra, a malowniczości dodaje jej
bogactwo rosnących tu masowo porostów.

Autor: Karina Tessar / Foto: materiały prasowe
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latach 2015-16 znajdujące się pod pieczą
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego parki krajobrazowe wzbogacono o ponad 1200 obiektów małej
architektury. Ich budowę zrealizowano w ramach projektu „Budowa Infrastruktury turystycznej w parkach
krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji”. Zespół Parków
Krajobrazowych planuje jego kontynuację. Dzięki jego
działaniom w parkach powstały liczne wiaty, ławki, ławo-stoły, tablice urzędowe, edukacyjne i informacyjne
z mapami, witacze i kierunkowskazy będące elementami
wyznaczonych ścieżek edukacyjnych. W ramach działań
promocyjnych wydano cykl artykułów prasowych oraz
map, prezentujących poszczególne parki. Projekt, na
który wydano 4,2 mln zł, spotkał się z bardzo dobrym

odbiorem lokalnej społeczności. W ramach II etapu,
którego celem jest zachowanie walorów przyrodniczych
i kulturowych, wytypowano kolejne miejsca do lokalizacji małej architektury, np. wiat edukacyjnych, ale też
tzw. dużej infrastruktury, jak wieże i platformy widokowe, pomosty czy duże wiaty ogniskowe, które pozwolą
na wypoczynek w zgodzie z naturą. Z myślą o zagranicznych turystach wszystkie tablice i materiały przygotowano w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim.
Wszystkie działania są zaplanowane na obszarach 7
parków krajobrazowych (Szczecińskiego, Doliny Dolnej
Odry, Ińskiego, Drawskiego, Cedyńskiego, Ujścia Warty
oraz Barlinecko-Gorzowskim Parku w granicach województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego). Projekt
powstaje w ścisłej współpracy z samorządami gminnymi
i administracją Lasów Państwowych.
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Kurort nad
kurortami

Świnoujście jest miastem 44 wysp. Trzy z nich są zamieszkałe,
pozostałe wolne od ingerencji przemysłu stanowią enklawę
przyrody i doskonałe miejsce wypoczynku dla miłośników
turystyki wodnej.

U

nikalna flora i fauna, najpiękniejsza i najszersza nad Bałtykiem plaża, najcieplejsze morze, w którym temperatura potrafi sięgnąć
25-26 stopni Celsjusza czy solanki to bogactwa naturalne, które są coraz lepiej eksponowane i udostępniane miłośnikom turystyki. Ale to nie jedyne walory
Świnoujścia. Z Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem
Świnoujścia rozmawia Daniel Źródlewski.
Nie ma w Polsce drugiego miasta, które tak szybko
się zmienia.
Świnoujście zawsze było zwierciadłem przemian zachodzących w naszym kraju. Okręty marynarki radzieckiej
zastąpiły jednostki wpływające do Bazy Morskiej NATO.
Choć nie istnieje już wiele z przedsiębiorstw, ich miejsce
zajmują inwestorzy ze Skandynawii, Niemiec i innych
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krajów Europy. Wydatki inwestycyjne miasta nieustannie rosną – w 2000 roku wynosiły 3,6 mln złotych, a teraz
to blisko 50 mln złotych. To rekord w skali kraju.
Najszybciej zmienia się dzielnica uzdrowiskowa. Nie
było mnie w Świnoujściu niespełna rok i jestem zaskoczony tempem i skalą zmian.
Zakończyliśmy prace nad planem zagospodarowania najatrakcyjniejszej, z punktu widzenia inwestorów z branży turystycznej, dzielnicy nadmorskiej. Dzięki temu
powstają nowoczesne ośrodki sanatoryjne, hotelowe,
konferencyjne. Jedna z najbardziej znanych na rynku
branży turystycznej spółek – Zdrojowa Invest – realizuje budowę największego nad Bałtykiem kompleksu turystycznego Baltic Park Molo, w skład którego wejdzie
Hotel Radisson Blue oraz najdłuższe w Polsce molo.

z muszlą koncertową. Wizualnie ta część miasta ma nie
odbiegać od nowej promenady, którą turyści nazywają
”małą Hiszpanią”.
Która z nowych inwestycji jest dla miasta najważniejsza? Nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla
mieszkańców?
Inwestycje miejskie zawsze były dla nas priorytetem.
To doskonały sposób na walkę z bezrobociem, którego
stopa oscyluje w granicach 5 procent, będąc jedną z najniższych w kraju. Na potwierdzenie tych słów warto
wymienić choćby Szpital Miejski, most łączący wyspy
Wolin i Karsibór, port jachtowy, bazę rybacką czy przebudowę centralnego układu komunikacyjnego miasta.
Świnoujście inwestuje w budownictwo komunalne. Coraz chętniej lokują swoje interesy w Świnoujściu prywatni inwestorzy. Mimo iż na wyspach, przede wszystkim ze
względu na brak odpowiedniej ilości wolnego terenu, nie
funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna, w mieście
przybywa inwestorów, także z zagranicy, przeważnie ze
Skandynawii.
Czego brakuje do pełni szczęścia?
No oczywiście stałego połączenia wyspy Uznam z Polską. Aktualnie promy pływają non stop, co kosztuje budżet miasta już prawie 10 mln złotych i mimo że państwo
dopłaca 23 mln, to absolutnie nie rozwiązuje problemu
przepraw. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić to wieloletnie marzenie mieszkańców i gości miasta.
Parafrazując znane powiedzenie o królu Kazimierzu
Wielkim, co zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, jakie Świnoujście zostawi po zakończeniu
swojej misji jako prezydent, Janusz Żmurkiewicz?
Nawiązując do treści pytania muszę się pochwalić, że
trzykrotnie w ciągu ostatnich lat, w imieniu mieszkańców miasta, miałem okazję odbierać prestiżową nagrodę i statuetkę Kazimierza Wielkiego, właśnie za to, jak
Świnoujście się zmienia dzięki środkom przeznaczanym
Janusz Żmurkiewicz ,
z budżetu miasta na inwestycje. Świnoujście ostatnich
prezydent Świnoujścia
lat to nie tylko zmiany w wyglądzie miasta, ale przede
wszystkim zmiana odbioru miasta, już nie tylko jako
kąpieliska z piękną szeroką plażą. Dziś stawia się nasze
miasto na równi z najlepszymi miejscowościami wypoPowstały nowoczesne ośrodki wypoczynkowe: Interfe- czynkowymi w Europie, zauważa wzrost gospodarczy
rie Medical Spa, Cesarskie Ogrody. Swój hotel wybudo- czy działania skierowane na przyciągnięcie nowych inwała sieć Hampton by Hilton. Kolejnym, który powsta- westorów.
nie na wyspach będzie hotel, którego operatorem też
będzie Hilton. W nowych ośrodkach odbywa się jedno Obok infrastruktury turystycznej, Świnoujście chwaz największych międzynarodowych spotkań gospodar- li się także wysokim poziomem oferty kulturalnej.
czych – Baltic Bussines Forum.
Jakie są priorytety i pomysły w tej dziedzinie?
Słyszałem, że to dopiero początek zmian…
Chcemy zrealizować wizję zarysowaną w konkursie architektonicznym „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa
wizja przestrzeni publicznej” czyli koncepcji zagospodarowania terenów publicznych w dzielnicy nadmorskiej.
Inwestycja ma objąć istniejące promenady, nowy ciąg
pieszy w pasie wydm, trasę rowerową, nowe dojścia do
plaży oraz „Forum kurortu”, czyli centralny plac wraz

Nie jesteśmy miastem sezonowym. Turyści i kuracjusze
odwiedzają nas przez cały rok. Stąd bogata, całoroczna
oferta kulturalna oferowana przez miejskie instytucje
kultury. Starannie przygotowujemy co roku kalendarz,
w który włącza się cała branża turystyczna wraz z dzierżawcami Fortów Gerharda, Anioła i Zachodniego czy
Latarni Morskiej. W tym roku goście będą mogli bawić
się między innymi podczas Dni Morza, Dni Świnoujścia,
Grechuta Festival, Famy, Tygodnia Kultury Morskiej
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połączonego z Sail Świnoujście i Festiwalem Piosenki Morskiej
WIATRAK. Swoim życiem kwitnąć będzie miejski Amfiteatr i Muszla Koncertowa. Środki, które miasto wydaje rocznie na organizację imprez kulturalnych są bardzo wysokie i sięgają około 6
milionów złotych. Inwestujemy również w infrastrukturę, dzięki
temu możemy oglądać Amfiteatr w nowej odsłonie, z unikatowym zadaszeniem, jedyną w Polsce sceną z kurtyną teatralną
i niepowtarzalną akustyką porównywalną do sal operowych. Powstała też nowa Galeria Sztuki Współczesnej – Miejsce Sztuki 44.
Świnoujście, choć nie jest miastem akademickim, posiada
studencki festiwal – FAMĘ. To wyjątkowa, rozpoznawalna
w całej Polsce marka. Jakie Świnoujście wiąże nadzieje i tym
samym jak zamierza wykorzystywać FAMĘ w promocji oferty
kulturalnej miasta?
Niektórzy nazywają Świnoujście Miastem Festiwali. Oczywiście
tym najstarszym, najbardziej rozpoznawalnym i kojarzonym ze
Świnoujściem jest Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
FAMA. Jego marka posiada duży wymiar promocyjny. Uczestniczą
w nim przecież artyści, ludzie kultury o wybitnych nazwiskach
i młodzież, która jest najlepszym źródłem promocji i informacji
o tym, co dzieje się w Świnoujściu w sezonie letnim, jak zmienia się
miasto i co oferuje swoim gościom. My również promujemy FAMĘ
w swoich materiałach, jesteśmy od wielu lat jej sponsorem, zdając
sobie sprawę, że bez naszej pomocy finansowej, nie odbyłaby się
w naszym mieście żadna impreza kulturalna. Oczywiście zarówno
organizatorzy, jak i my chcielibyśmy, aby tych środków było więcej, lecz budżety gmin są w pewien sposób ograniczone zarówno
dochodami, jak i koniecznością finansowania stale wzrastających
zadań mających zabezpieczyć inne potrzeby ich mieszkańców.
I po tylu latach FAMA nie zmienia swojej formuły. Czy to jest
to, czego Świnoujście oczekuje? Zmieniłby Pan coś w formule
festiwalu?
Chciałbym, aby Fama, tak jak kiedyś, była bardziej otwarta, nie
skupiała swoich działań w klubach, wyszła na zewnątrz, starając
się zaangażować w swoje przedsięwzięcia jak największą liczbę
mieszkańców i gości miasta. Ci, którzy pamiętają jej początki
wspominają kolorowe parady, warsztaty przeprowadzane w plenerze. Świnoujście żyło FAMĄ, wszędzie było jej pełno; wypełniała
sobą całą przestrzeń – także intelektualną – naszego miasta.
Jakimi słowami zachęci Pan dziś, na przykład mieszkańca okolic Przemyśla, by przyjechał do Świnoujścia?
Myślę, że to pytanie najlepiej byłoby zadać tysiącom turystów,
którzy przyjeżdżają do nas wypocząć od wielu lat i jak sami mówią, nie zamieniliby Świnoujścia na żaden inny nadmorski kurort
polskiego wybrzeża. Nasze miasto jest bowiem wśród nich wyjątkowe, inne od wszystkich. I nie mam tu na myśli wyłącznie jego
unikatowego, wyspiarskiego położenia. U nas każdy znajdzie coś
dla siebie. I ci, którzy lubią być tam, gdzie coś się dzieje, ale także
ci, którzy cenią sobie spokój i bliskość natury. Ci, którzy kochają
słońce i plażę oraz ci, dla których najlepszym sposobem wypoczynku jest ruch. Nie zawiodą się także turyści, których pasją jest
historia. Świnoujście i okolice pełne są bowiem bardzo ciekawych
pod względem historycznym miejsc. Przez lata zapomniane, dziś
odkrywają swoje tajemnice przed zwiedzającymi. Do nas po prostu warto przyjechać.

Rozmawiał: Daniel Źródlewski / Foto: UM Świnoujście
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Letni szał
imprez

Przed nami, miejmy nadzieję, upalny miesiąc. Warto go spędzić w mieście, bo dzieje się naprawdę sporo.
Skończyły się już czasy, gdy z utęsknieniem czekaliśmy na ciekawy koncert czy inne wydarzenie. Teraz mamy
z czego wybierać.
Szczecińska Majorka do połowy września
Nie trzeba wcale jechać do Hiszpanii, by poczuć się jak
na Majorce. Wystarczy przyjść na Arkonkę, która przez
mieszkańców określana jest nazwą, śródziemnomorskiej
wyspy. Czynna jest 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do
czwartku w godzinach 10-20, w pozostałe dni 10-21. – Na
jej terenie znajdziemy kilka odkrytych basenów o różnej
głębokości, zarówno dla mniejszych dzieci, jak i basen
sportowy dla dorosłych. Są zjeżdżalnie, plac zabaw, siłownia pod chmurką, grillowiska, kort do tenisa, badmintona,
sztuczna plaża i sporo innych atrakcji – mówi Tomasz
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Wawrzyńczak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
zarządzający Arkonką. – Dzieci do 6 roku życia wchodzą
za darmo, do 13 za okazaniem legitymacji szkolnej płacą
1 zł, uczniowie powyżej 13 roku życia, emeryci, renciści,
studenci płacą 5 zł kupując bilet ulgowy, bilet normalny
to kwota 10 zł. Nie ma żadnego limitu czasowego. Baseny
na Arkonce są czynne do 4 września.
Festiwal Pyromagic 2016
To jedna z najbardziej widowiskowych imprez, jakie kiedykolwiek miały miejsce w Szczecinie. Międzynarodowy

Festiwal Sztucznych Ogni Sztucznych Pyromagic&
Szczecin Music Live zagości w dniach 12-13 sierpnia 2016
roku jak zwykle przy Wałach Chrobrego. Jest to największy w Polsce festiwal fajerwerków, w którym rywalizują
najlepsze firmy pirotechniczne z całego świata, na co
dzień zajmujące się realizacją pirotechnicznych pokazów. Jury tradycyjnie będzie oceniać przede wszystkim
synchronizację pokazu z tłem muzycznym, użyty materiał i kolorystykę. Przyznana zostanie również Nagroda
Publiczności – zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS-owym. Tradycyjnie już pokazom fajerwerków towarzyszy festiwal muzyczny Szczecin Music Live.
Będzie on kontynuacją zapoczątkowanego w 2009 r.
i przyjętego bardzo dobrze przez szczecińską publiczność kierunku muzycznego będącego mieszanką folku
i muzyki tanecznej wzbogaconego o brzmienia muzyki
elektronicznej.
Wielkie ściganie w Szczecinie
W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku w Szczecinie, Dobrej
Szczecińskiej i Drawsku Pomorskim odbędzie się Rajd
Baja Poland. Będzie to już ósma edycja rajdu samochodów terenowych – zawodowych kierowców. Jest on rundą eliminacyjną Mistrzostw Świata. Trwa przez trzy dni,
rozpoczyna i kończy właśnie w naszym mieście, gdzie
znajduje się również miasteczko rajdowe. W ubiegłych
latach zawitali do nas Krzysztof Hołowczyc (pięciokrot-

ny triumfator), Adam Małysz i inne gwiazdy świata samochodów terenowych.
Koncerty w Teatrze Letnim
Już niebawem szczeciński Amfiteatr przejdzie gruntowny remont. W tym sezonie na jego scenie zaprezentuje
się jeszcze sporo gwiazd estrady oraz kabareciarzy. Dla
przykładu: 7 sierpnia usłyszymy piosenki kontrowersyjnej Dody, 13 sierpnia natomiast czeka nas spora dawka
śmiechu. Zaprezentują się bowiem „Soliści kabaretu”:
Piotr Bałtroczyk, Andrzej Grabowski, Jerzy Kryszak oraz
Cezary Pazura. Dwa dni później sceną zawładną Cyganie, ponieważ wystąpi na niej Don Vasyl z Cygańskimi
Gwiazdami. Wreszcie 27 sierpnia usłyszymy największe
przeboje Budki Suflera. Z zespołem wykonają je Izabela
Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Grzegorz Wilk oraz
Romuald Lipko Band. Na zakończenie sezonu, 17 września koniecznie trzeba wziąć udział w „Komediowej
śmiechoterapii”. Bez wątpienia rozbawią nas Mariusz
Kałamaga, Rafał Rutkowski, Tomasz Jachimek oraz Ewa
Błachnio i Katarzyna Piasecka. Ceny biletów ulgowych
dla młodzieży do lat 16, emerytów oraz rencistów to 25
złotych. Bilety normalne to wydatek rzędu 40 zł.

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
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w Zachodniopomorskiem
Pomorze Zachodnie do niedawna promowało się hasłem „Morze przygody”. Hasło już nieaktualne, ale… nic w tej
materii się nie zmieniło. Region dalej kusi nie tylko unikatową przyrodą z najpiękniejszymi plażami, ale także
ciekawą ofertą kulturalną. Latem niemal każde z miast i miasteczek województwa świętuje swoje dni, podczas
których prezentują się artyści. Są także takie wydarzenia, gdzie nie pojawiają się gwiazdy z pierwszych stron gazet,
ale jest równie ciekawie!

Grechuta Festival – Świnoujście 2016
1–7 sierpnia | Świnoujście
Po wielkim ubiegłorocznym sukcesie, w sierpniu po raz
drugi odbędzie się Grechuta Festival – Świnoujście. Festiwal jest znakiem pamięci tego wybitnego artysty.
W programie gros wydarzeń związanych jest z twórczością Grechuty, jednak znajdują się też propozycje i artyści z nim niezwiązani, lecz bliscy w swojej twórczości
do jego unikatowej poetyki. Do Świnoujścia w sierpniu
zjedzie blisko dwustu artystów; w programie znajdzie
się blisko trzydzieści prezentacji – koncerty, spektakle,
wystawy, projekcje filmowe, spotkania z artystami.
Znakomita część wydarzeń nie będzie biletowana. Niewątpliwą gwiazdą będzie Maryla Rodowicz – w koncercie „Łatwopalni” obok swoich największych przebojów
artystka wykona utwory wykonywane wspólnie z Markiem Grechutą. Kolejną wielką postacią polskiej sceny
będzie Krystyna Janda, która dla świnoujskiej publiczności zaśpiewa „Piosenki z teatru”. Muzyczną ucztą będzie
z pewnością koncert „Bursztynowe Serce Szczerozłote”,
w którym usłyszymy laureatów konkursowej części kra-
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kowskiego festiwalu im. Marka Grechuty, znanych także
z ubiegłorocznej świnoujskiej edycji, m.in. Karolinę Leszko, Łukasza Jemiołę oraz Tomasza Steńczyka. Wśród
gwiazd koncertu – Monika Kuszyńska, Andrzej Lampert
oraz Maciej Zakościelny. Kolejne gwiazdy festiwalu to
m.in. Olga Bończyk, Janusz Radek, Grzegorz Turnau,
Andrzej Sikorowski, Artur Barciś, Hanna Śleszyńska,
Stanisław Tym, Artur Andrus, Grażyna Szapołowska, Jan
Kanty Pawluśkiewicz… i można by wymieniać w nieskończoność. Szczegóły: www.lato.grechutafestival.pl
Reggaenwalde Festiwal
5-6 sierpnia 2016 | Darłówko
Fani muzyki reggae obowiązkowo powinni zjawić się na
początku sierpnia w Darłówku. Tylko tutaj reggae w najlepszym wydaniu w… rodzinnej atmosferze. Darłowo za
sprawą zespołu „Świadomość” od kilku lat tętni muzyką
reggae. Muzycy zespołu wraz z przyjaciółmi, rodzinami
i fanami stworzyli specyficzną społeczność. Organizowali małe koncerty, które szybko przeobraziły się w pełnowymiarowy festiwal. Line up tegorocznej edycji to

najlepsze zespoły reggae z całego świata: Maleo Reggae
Rockers, Anna RF, Konopians, Ras Luta & A4band, Kacezet & Dj War, Cheeba & Dj War, Bongostan, Chonabibe,
Foliba, Reggae Gang System, Rootzmans. Na miejscu imprezy dostępne będzie pole namiotowe. Więcej: www.
reggaenwalde.pl
XXII Festiwal Słowian i Wikingów
5-7 sierpnia 2016 | Wolin
Woliński festiwal to wizytówka Pomorza Zachodniego,
jedna z największych imprez wczesnośredniowiecznych na świecie. Co roku do Wolina przybywa ponad
2000 uczestników z kilkudziesięciu państw świata, nawet z Chile czy Meksyku. Uczestnicy w barwnych, pieczołowicie odtworzonych strojach prezentują dawne
rzemiosła, można posłuchać muzyki historycznej, odbywają się średniowieczne gry i zabawy, regaty i rejsy
replikami łodzi historycznych. Można spróbować średniowiecznego jadła albo nauczyć się strzelać z łuku,
poznać dawną kaligrafię czy rytualne obrzędy. Ważne
są spotkania z autorami historycznych książek oraz naukowcami badającymi dawne czasy. Sednem festiwalu
niezmiennie są przygotowywane z wielkim rozmachem
inscenizacje wydarzeń historycznych – wielkie bitwy
na kilkuset wojów (każdego dnia festiwalu o godzinie
16.00) oraz bitwy morskie z udziałem replik średniowiecznych łodzi (5 sierpnia o godzinie 18.00). Festiwal
otworzy barwny korowód, który przejdzie spod wolińskiej katedry do skansenu, pierwszym wydarzeniem będzie symboliczne niecenie ognia i ofiarowanie. Hasłem
tegorocznej edycji jest „Chrzest Wolina”. Przez trzy dni
w skansenie, od rana do zmierzchu, odbywać się będzie
szereg wydarzeń, które pozwolą na podróż w czasie
i zapomnienie o współczesności… Program festiwalu:
www.jomsborg-vineta.com
Ińskie Lato Filmowe
12-21 sierpnia | Ińsko
Ińskie Lato Filmowe odbędzie się już po raz 43. Wyjątkowość festiwalu polega przede wszystkim na oryginalnym programie, ale także (albo równorzędnie) na kameralnej atmosferze samej imprezy i urzekającym klimacie
małego miasteczka nad czystym jeziorem. Na pierwszym planie oczywiście projekcje filmowe, w tle spotkania z twórcami, dyskusje, koncerty, wystawy, warsztaty.
Otwarcie tegorocznej edycji uświetni przedpremierowy
pokaz czeskiej tragikomedii „Opieka domowa” w reżyserii Slávka Horáka, premierę na festiwalu będzie miał
film „Knives Out” Przemysława Wojcieszka kręcony…
w Ińsku, w repertuarze także najnowszy obraz Michała
Marczaka, zapowiadany jako „najbardziej prawdziwa
opowieść o młodych ludziach od czasu „Niewinnych
czarodziejów” Andrzeja Wajdy”. Oprócz tych produkcji
na festiwalowych ekranach zobaczymy najnowsze kino
polskie (fabularne, dokumentalne, filmy krótkometrażowe), „Kino Naszych Sąsiadów”, czyli przegląd najnowszych i najciekawszych propozycji z Niemiec, Czech,
Słowacji, Ukrainy i Rosji, w cyklu „Na Północ” wyświetlane będą najciekawsze propozycje filmowe ostatniego
roku ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii i Danii. Cykl

monograficzny „Ku pamięci” poświęcony będzie Sashy
Gutman. Organizatorzy zapowiadają przyjazd kilkudziesięciu gości specjalnych, a warsztaty filmowe dla młodzieży poprowadzi znakomity aktor – Janusz Chabior.
Szczegółowy program: www.ilf.org.pl
III Festiwal na fali
15 sierpnia | Koszalin
Opole zagrożone! Koszalin stolicą polskiej piosenki! Już
po raz trzeci koszaliński amfiteatr gościć będzie plejadę polskich gwiazd, wystąpią m.in. Ira, Varius Manx &
Kasia Stankiewicz, FEEL, Grzegorz Hyży, Michał Szpak,
Natalia Szroeder, Szymon Chodyniecki, Daria Zawiałow.
Wyróżnikiem koszalińskiego festiwalu są… nietypowe
duety. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej zaśpiewają
wraz z uczestnikami znanych programów telewizyjnych:
X-Factor, Mam Talent! i Mali Giganci. Ta część będzie
miała charakter konkursu, artyści walczyć będą o statuetkę NA FALI, o zwycięstwie zadecydują w głosowaniu
widzowie. Koncert będzie transmitowany przez telewizję TVN.
Sail Świnoujście 2016
+ Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak
18–21 sierpnia 2016 | Świnoujście
Kolejny finał The Tall Ship’s Races w Szczecinie dopiero
za rok. Kto już teraz tęskni za wielkimi żaglowcami powinien w sierpniu przyjechać do Świnoujścia – tam już
po raz ósmy odbędzie się Sail Świnoujście. Przy nabrzeżach zacumuje kilkanaście jednostek, odbywać się będą
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rejsy na pełnym morzu, a całość zwieńczy parada żaglowców. Imprezie towarzyszyć będzie Jarmark Morski,
gdzie będzie można kupić oryginalne morskie pamiątki
(marynistyczne motywy malowane na szkle, gadżety
marynarskie, elementy wyposażenia żeglarskiego), podejrzeć przy pracy rzemieślników i rękodzielników oraz
spróbować tradycyjnych rybnych przysmaków. W programie także spotkania z m.in. Maciejem Krzeptowskim,
Szymonem Kuczyńskim i Aleksandrem Dobą. Imprezie
towarzyszy najbardziej znany w Polsce festiwal szantowy, czyli Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak.
Koncerty odbywać się będą nie tylko na scenie, ale także
na pokładach żaglowców podczas rejsów. Wśród wykonawców m.in. Klang, Majtki Bosmana, Formacja, Shanties Team oraz szantowe tuzy: Marek Szurawski i świnoujski szantymen – Jerzy Porębski. Szczegóły: www.
sail-swinoujscie.pl
Międzynarodowy Kampus Artystyczny FAMA
15-28 sierpnia 2016 | Świnoujście
46. edycja Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA odbędzie się tradycyjnie w drugiej połowie
sierpnia. Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu
będzie koncert Chóru festiwalowego (studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu) pod kierunkiem Candelarii
Saenz Valiente z udziałem wybitnego pianisty i kompozytora Marcina Maseckiego. Arcyciekawie zapowiada się
koncert Orkiestry Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, która zagra pod kierunkiem wiolonczelisty, dyrygenta, laureata Nagrody Grammy Adama Klocka. Towarzyszyć im będzie Kapela Maliszów. To gwiazdy
46. FAMY, ale na jej scenach prezentować się będą…
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przyszłe gwiazdy! Koncerty najlepszych młodych grup
muzycznych, reprezentantów wszystkich gatunków tej
dziedziny, stanowią od lat mocną stronę festiwalu. Zespoły przyjeżdżające do Świnoujścia awansują szybko
do czołówki polskiej sceny. Fama prezentuje szerokie
spektrum gatunków: muzykę elektroniczną, rock, blues,
bluegrass, reggae, soul, pop, a także piosenkę autorską
i artystyczną. W tym roku padł rekord w ilości zgłoszeń
– nadesłano ich ponad sto (100!). Muzyka to jednak jedynie wycinek z programu – będzie interdyscyplinarna
wystawa sztuki wizualnej, spotkania literackie, spektakle, performance, interakcyjne działania happeningowe,
a sednem niezmiennie od pół wieku będą warsztaty artystyczne oraz prezentacje ich efektów.
Nagle nad morzem
19-21 sierpnia | Rogowo
Festiwal „Nagle nad Morzem” odbędzie na terenie byłego
lotniska w Rogowie koło Mrzeżyna. Organizatorami wydarzenia są artyści berlińskiej sceny muzycznej. Organizatorzy spodziewają się około 10 tysięcy uczestników z 20 różnych krajów. Imponujący line-up festiwalu to ponad setka
wykonawców – najlepszych dj’ów berlińskich klubów. Festiwal jako jedno z nielicznych na świecie wydarzeń muzycznych nie posiada oficjalnych sponsorów, a wszystkie
koszty organizacji finansowane są ze sprzedaży biletów.
Na terenie imprezy będzie camping, a wszystkich obowiązuje regulamin oraz ustalone zasady zabawy. Uwaga!
Bilety należy zamawiać wcześniej, podczas festiwalu nie
będzie możliwości kupna biletów. Więcej informacji oraz
lista wykonawców: www.ploetzlich.net

Autor: Daniel Źródlewski / Foto: materiały prasowe

Wyjątkowa uroczystość w wyjątkowym miejscu
Zapraszamy na urodziny, imieniny, bankiety, chrzciny, komunie
W iście włoskim stylu oraz Polskie uroczysztości
Gotować będą dla Was włoscy kucharze
Zaskocz swoich przyjaciół i rodzinę
Zorganizujemy dla Ciebie niezapomnianą uroczystość!
Ponadto zapraszamy na najsmaczniejsze śniadania w iście włoskim stylu,
które serwujemy każdego dnia od godziny 10:00

al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, poczta@mojeportofino.pl, tel.: 663 605 602
www.mojeportofino.pl
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Wirtualny spacer

Spacer po swoim przyszłym domu, który jest dopiero w planach? Tak, dziś jest to możliwe! Tę przyjemność
możemy sobie zafundować dzięki wirtualnym okularom Oculus Rift. Siedząc wygodnie w fotelu czy na kanapie
możemy zachwycać się widokiem wymarzonego domu. Wynalazek, który pierwotnie powstał na potrzeby
rozrywki a dokładnie rynku gier komputerowych, został szybko zaadaptowany przez architektów i deweloperów,
którzy dostrzegli w tej technologii ogromny potencjał. W Szczecinie na wirtualną podróż możemy się wybrać
w TLS Developer.

D

zięki projekcji w wirtualnej rzeczywistości
każdy klient może swobodnie przespacerować się wokół obiektu, wejść do środka
i sprawdzić, jak będzie wyglądać inwestycja
po realizacji – zachwala Łukasz Szykuć, właściciel TLS
Developer i biura projektowego STUDIO AG. – Prezentacja jest niezwykle bliska rzeczywistości, a nasze projekty w stu procentach oddają realizm przyszłego obiektu
z zachowaniem wielu detali.

głowę należy dobrze je dopasować, aby dwa wyświetlacze LCD były idealnie na wysokości naszych oczu.
Wędrówka po domu jest możliwa dzięki specjalnemu
programowi komputerowemu. W spacerze pomaga kontroler, dokładnie taki, który jest wykorzystywany do
gier na konsoli. Jeszcze tylko kilka poprawek związanych
z ostrością obrazu i gotowe! Zaczynamy wirtualną przygodę.

– Klienci są naprawdę mile zaskoczeni tym, co widzą
Działanie samego urządzenia nie jest nadzwyczaj skom- przed sobą i tym jak to działa. Dla nas jest to ogromne
plikowane. Składa się z gogli, które za pomocą kilku kabli ułatwienie, gdyż na bieżąco możemy obserwować propodłączamy do komputera. Po nałożeniu okularów na jekt i wprowadzać do niego poprawki – tłumaczy Łukasz
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Szykuć. – Sam wirtualny spacer jest przy okazji świetną nuje właściciel TLS. – Jestem architektem i dla mnie to
rozrywką!
kolejne narzędzie do pracy. Coś, co było kiedyś fantazją,
stało się rzeczywistością. Jestem zwolennikiem korzyObraz, jaki rozpościera się przed nami kiedy włożymy stania z najnowszych technologii.
okulary, jest odtworzeniem rzeczywistości w skali 1:1.
Widzimy każdy detal, możemy np. podejść do jakiegoś TLS Developer jest dynamicznie rozwijającą się firmą,
elementu, wejść na górę, spojrzeć do góry, wyjść na która łączy biuro architektoniczne z pracownią projektozewnątrz budynku, obejść go, a także zobaczyć całość wą. Stawianie na nowoczesne rozwiązania i kreatywne
z góry i się obrócić. Poza architektonicznymi detalami podejście do tematu jest ich wizytówką.
widzimy niebo, zieleń oraz dosłownie wszystko, co zostanie zaprojektowane na komputerze. Obraz jest na – Śledzimy na bieżąco najnowsze trendy i wprowadzamy
tyle realny, że szybko zapominamy, iż to co widzimy niektóre rozwiązania tak, by ułatwić pracę sobie i najest iluzją, wrażenie jest mocne. Spacerujemy po swoim szym klientom. Rzeczywistość wirtualna jest jednym
przyszłym domu, nie ruszając się z miejsca. Dociera to z jej aspektów – dodaje Łukasz Szykuć.
do nas dopiero kiedy zdejmiemy gogle.
– Rzeczywistość wirtualna to przyszłość rynku nieruchomości. Pozwala obejrzeć i ocenić decyzje projektowe
przed rozpoczęciem budowy. Wirtualny model jest zdecydowanie atrakcyjniejszy w odbiorze od papierowych
rysunków zarówno dla nas, jak i dla klientów – przeko-

TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SP.J., ul. Langiewicza 28 U2,
70-263 Szczecin, tel. 91 441 81 71, 601 561 7777,
e-mail: poczta@tlsdeveloper.pl, www.tlsdeveloper.pl
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Z miłości do dzieci
W świecie, w którym wygląd jest naszą wizytówką, staramy się wyróżnić m.in. za pomocą stroju. Nie inaczej
jest z naszymi dziećmi, które chcą ubierać się i modnie, i wygodnie. Z myślą o nich powstaje sklep
Pink & Blue Baby Store.

T

o nowe miejsce na mapie Szczecina zostanie
otwarte w połowie sierpnia w najmodniejszej,
butikowej części miasta – przy ulicy Bogusława. Wśród eleganckich salonów ze światową
modą dla dorosłych również najmłodsi znajdą coś dla
siebie. A że w pierwszych latach w dużej mierze to rodzice decydują o ich wyglądzie, będzie to okazja do wspólnych zakupów i zabawy modą.
Światowa moda dla dzieci

Nie tylko ubranka
Oprócz odzieży całą kolekcję uzupełniają zabawki i akcesoria, które pomogą rodzicom w codziennej trosce
o dziecko. Czekają tu na najmłodszych znane i cenione
zabawki marki Janod, cudowności od Żyrafki Sophie
i niezwykłe uszatki MeToo. Szwedzka marka Elodie Details zadba o najbardziej wymagającego klienta, oferując
designerskie artykuły, takie jak śpiworki, czapki, śliniaki i smoczki. Nie mogło tez zabraknąć polskiej marki La
Millou słynącej z zastosowania pięknych i soczystych
kolorów, które pomagają dziecku w poznawaniu świata.
Jej ambasadorkami są Anna Mucha, Katarzyna Zielińska,
Magdalena Różdżka oraz Maja Bohosiewicz. Tę markę
znajdziemy w Szczecinie tylko w Pink & Blue Baby Store,
który ma ją tutaj na wyłączność.

W ofercie Pink & Blue znajdą się wyjątkowe ubrania
znakomitych marek – zarówno dla noworodka, jak i dla
dzieci w wieku nawet 12 lat. Znajdziemy tu hiszpańską
markę Mayoral, która jest jednym ze światowych liderów
w sektorze odzieży dziecięcej. Dla najmłodszych właściciele sklepu wybrali norweską firmę Dear Eco, słynącą
z najwyższej jakości ubranek z najlepszej bawełny organicznej. – Pink & Blue Baby Store to magiczne miejsce
Autor: Karina Tessar
stworzone z miłości do dzieci; butik, w którym każdy
rodzic i każde dziecko poczuje się wyjątkowo – mówią
Magdalena i Daniel Nowak, właściciele sklepu, prywatPink & Blue Baby Store
nie również rodzice. – Wszystkie marki zostały przez nas Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 42/1
gruntownie sprawdzone. Opierając się na własnym doświadczeniu wybraliśmy tylko to, co najlepsze.
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KREATYWNE ZABAWKI
DLA KREATYWNYCH DZIECI

Berbeć
Szczecin, ul. Jagiellońska 7, tel. 517 398 001, www.sklepberbec.pl, www.facebook.com/sklepberbec
Godziny otwarcia: pon.-pt. 11:00 - 18:30, sobota 10:00 - 15:00

Foto: B. Karolak

Klasyka
handlowa
W centrum handlowym rozbrzmiała muzyka klasyczna. Te oryginalne połączenie okazało się artystycznym sukcesem. To zasługa muzyków z Baltic Neopolis
Orchestry, którzy lubią występować w nietypowych
miejscach, a także solistów Opery na Zamku: Lucyny Boguszewskiej (sopran) i Pawła Wolskiego (tenor).
Koncert „Wieczór Czardasza” poprowadzony przez
skrzypka Maksyma Dondalskiego zgromadził setki słuchaczy na poziomie -1 Galerii Kaskada. Poprzedziły go
animacje muzyczne dla dzieci, których wielką atrakcję
stanowiło interaktywne pianino Baltic Neopolis Orchestry.

ad
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Foto: Dagna Drążkowska

Pół wieku
minęło
W okrągłą, bo 50 rocznicę powstania modelu Toyota Corolla, marka wypuściła jedenastą już jego edycję. Z tej
okazji w szczecińskim salonie Toyota Kozłowski odbył
się jego premierowy pokaz. Model ten znalazł już ponad
44 miliony nabywców, dzięki czemu stał się najczęściej
sprzedawanym samochodem na świecie. W salonie
można go było obejrzeć i od razu umówić się na jazdy
próbne.
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Foto: Dagna Drążkowska

Gwiazdy
dla BMW
BMW od ponad 40 lat inicjuje i wspiera działania z zakresu kultury, współpracując z największymi światowymi
artystami, m.in. Andy Warholem czy Royem Lichtensteinem. Dealer BMW Bońkowscy jest partnerem szczecińskiej Filharmonii i na jej scenie odbył się pokaz specjalny
filmu „Droga do mistrzostwa”, którego producentem
i mecenasem jest właśnie BMW. W produkcji wzięło
udział kilku wybitnych artystów: Kora, Agnieszka Holland, Rafał Olbiński, Tomasz Stańko i Janusz Gajos. Całość wyreżyserował nominowany do Oscara Bartosz Konopka, a konsultantem artystycznym została Agnieszka
Holland. Pokaz filmu wzbogaciła prezentacja luksusowej kolekcji BMW Individual w towarzystwie BMW serii
7. A wszystko przy lampce szampana.
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Foto: materiały prasowe

Bezpieczna
jazda
Mojsiuk Mercedes-Benz zaprezentował systemy bezpieczeństwa klasy E. Oczywiście w swoim stylu. W pokazie,
który miał formę jazd testowych z doradcą handlowym,
wzięło udział kilkudziesięciu klientów. Goście mogli
sprawdzić, m.in. jak działa pilot zdalnego parkowania,
system utrzymywania prędkości, asystent rozpoznawania prędkości czy kamera 360 stopni. Całość przypominała bardzo dobrą zabawę, której towarzyszyły rozmowy i pyszny catering.
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Foto: Binowo Park Golf Club

Kobiety
na polu
Binowo zdominowały panie. Na polach 9- i 18- dołkowych rozegrał się Baltic Ladies Golf Cup. W klasyfikacji
Stableford Netto Kobiet najlepsze były: Sławomira Konieczna, Aneta Aloksa-Majewska i Bożena Dekert. W klasyfikacji Stableford Brutto Kobiet wyróżniły się: Dorota
Jankowska, Dorota Mida i Elżbieta Górska. Rozegrano
również turniej towarzyszący, w którym wzięli udział panowie. Tutaj najlepsi byli: Jacek Szlachcikowski, Bartosz
Roman i Tomasz Chojankowski. Piękna pogoda, znakomite warunki i czysta radość wynikająca z gry w golfa.
W Binowie zawsze do spełnienia.
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