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rocław to miasto z bogatą historią i kulturą. Zadziwia urodą i tempem rozwoju. Tak jak Magnolia Park – wyjątkowe
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Sezon jesienny obfituje w nowości w modzie, urodzie i designie.
Wiele nowego dzieje się też w Magnolia Park. Wśród premier
– pierwsze wydanie magazynu „Magnolia MAG”. Duży format,
stylowa szata graficzna, przejrzystość i inspirująca zawartość.
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Prezentujemy kolekcje uznanych projektantów, przedstawiamy
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propozycje najlepszych marek – tych dobrze znanych i lubianych,
ale również tych unikatowych, rzadko spotykanych nie tylko
we Wrocławiu, ale i w Polsce.
Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy magazyn. Opisujemy
trendy – wskazujemy, co ciekawego pojawi się w świecie ready
to wear. Inspirujemy do tworzenia ciekawych stylizacji, podpowiadamy, jak dbać o urodę ciała i kondycję duszy. Zapraszamy
na bliskie spotkania z wyjątkowymi osobami.

LIFESTYLE

Zachęcamy do zdrowego stylu życia, czyli zgodnego z osobowo-

Personal shopping – co nowego 18
Całkiem nowa – wywiad z Anną Wyszkoni 46

ścią, temperamentem i potrzebami. Oferta multikompleksu, jakim
jest Magnolia Park, ułatwi ich realizowanie. Oczekiwania zaspo-
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koją rewelacyjnie zaopatrzone sklepy, salony urody, kafejki

Make-up express – notatnik piękna 30
Fokus na usta – sekrety sezonu 32

i restauracje, a także kino i klub fitness.
Z dumą prezentujemy pierwszy numer magazynu. Pragniemy,

SPORT

by sprawdził się w roli przewodnika po trendach

Sporty na czasie – aktywny wypoczynek 34

i po CH Magnolia Park. Mamy nadzieję, że z naszymi
wskazówkami będziecie się po nich swobodnie poruszać.

DZIECI

Z korzyścią dla własnego wizerunku i samopoczucia.

Przeboje na jesień – mała moda 36

Zapraszamy na wspólny spacer!

MULTIMEDIA
Mobilne biuro – stylowo w pracy 38
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Vivian od kuchni – kulinarne trendy 40
Food court – menu marzeń 42

DESIGN
W duchu retro – stylowe wnętrza 44

KULTURA
Po godzinach – czas na kulturę 48
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O centrum

MAGNOLIA
PARK
W LICZBACH

Magnolia Park to największe centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne
na Dolnym Śląsku. Atrakcyjna zróżnicowana oferta oraz wygodny dojazd
samochodem i komunikacją miejską czynią centrum doskonałym miejscem
zakupów, spotkań, rozrywki i rekreacji.

30

250
3500
7-salowe
30

restauracji i kawiarni
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sklepów i restauracji

bezpłatnych miejsc parkingowych

kino Helios

połączeń autobusowych i tramwajowych
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Elegancki podarunek

SPOSÓB NA PREZENT
Charmsy
PANDORA
od 249 zł/szt.

Pakowanie prezentów
zukasz pomysłu na prezent, który
S rzeczywiście się spodoba? Karta
Podarunkowa Magnolia Park to idealne
rozwiązanie! Ta prestiżowa forma podarunku spełnia oczekiwania najbardziej
wymagających osób, bo pozwala samemu
wybrać upominek. Karta podarunkowa
eliminuje zastanawianie się, co kupić
i usuwa niepokój, czy prezent na pewno
uszczęśliwi obdarowanego. Jest to także
elegancki i atrakcyjny sposób gratyfikacji
pracowników. Można ją kupić w punkcie
informacyjnym znajdującym się na parterze,

w pobliżu wejścia nr 1. Karta Podarunkowa
Magnolia Park działa jak przedpłacona karta
płatnicza. Jest wydawana na okaziciela.
Można nią płacić w blisko 250 sklepach
znajdujących się w naszej galerii – wszystkich, w których akceptowane są płatności
MasterCard (z wyłączeniem salonu Apart).
Kartę można zasilić dowolną kwotą w przedziale od 30 do 4000 zł.
Szczegółowe informacje o ofercie dla firm
dostępne są na www.magnoliapark.pl
lub pod numerem tel. 71 338 44 66.
Zapraszamy!

Podarunki wymagają szczególnej uwagi.
Staranność w wyborze oprawy i jej wykonaniu świadczy o szacunku dla obdarowywanego. Obawiasz się, że zadanie cię
przerośnie? Udaj się do punktu pakowania
prezentów. Ozdobne papiery, oryginalne
pudełka, kolorowe wstążki, barwne kokardy
– oferta na każdą okazję i na każdy prezent.
Można wybierać samemu lub zdać się
na profesjonalną obsługę, która z pewnością nie zawiedzie ani nas, ani adresata
prezentu. Sztukę pakowania opanowała
do perfekcji.

Kolczyki
SWAROVSKI
279 zł

Zawieszka
YES
1695 zł

Pierścionek | W.KRUK | 149 zł
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Zegarek
TOMMY
HILFIGER/
SWISS
920 zł

7

INFO

MAGNOLIAMAG

Tylko u nas

UNIKATOWE
MARKI

#HIT

Wielu z nich nie ma w innych wrocławskich galeriach. Sygnują najwyższej jakości odzież,
obuwie, biżuterię, elektronikę. Dla fashionistów, sportowców i melomanów.
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PEEK & CLOPPENBURG

DENON

DÉCIMAS

Wysoka jakość oraz ekskluzywne marki znanych projektantów. I to wszystko w konkurencyjnych cenach! W ofercie multibrandu
znajdziemy ubrania dla mężczyzn i kobiet.

Eleganckie wnętrze wypełnione nowoczesnym
sprzętem i akcesoriami oraz profesjonalnie
przygotowany zespół doradców. Salon firmowy
Denon docenią nie tylko koneserzy muzyki!

Décimas to znana hiszpańska sieć sportowa
wyróżniająca się bogatą ofertą obuwia, odzieży
i dodatków niezbędnych do uprawiania różnorodnych form aktywności.

SAMSUNG BRAND STORE

CLINIQUE

STRELLSON

Fani technologii znajdą tu najnowsze gadżety,
użytkownicy mobilni – topowe smartfony
i tablety, miłośnicy obrazu – najpiękniejsze
Smart TV, a panie domu nowoczesne AGD.

W salonie firmowym marki Clinique znajdziemy przetestowane alergologicznie produkty,
dostosowane do wszystkich rodzajów skóry,
zgodne z najświeższymi trendami w makijażu.

Salon oferuje duży wybór wysokiej klasy
garniturów, koszul i obuwia. Innowacyjna marka
skierowana jest do nowej generacji mężczyzn,
których wyróżnia indywidualizm i styl.

CROCS

SUPERDRY

LC WAIKIKI

Ultralekkie obuwie to znak szczególny znanej
marki Crocs. W jej ofercie znajdziemy wiele
innowacyjnych modeli butów na różne pory
roku, dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

To marka odzieżowa, którą wyróżnia wysoka
jakość i dbałość o wykończenie. Ubrania
Superdry znane są na całym świecie, noszą je
m.in.: David Beckham czy Kate Moss.

Marka sprosta potrzebom całej rodziny. W ofercie znajdziemy bogate kolekcje dla dorosłych
i dzieci. Młodzieży, przedszkolaków i niemowląt.
Także dla kobiet w ciąży.

JUBITOM

TALLINDER

PORCELANA KRISTOFF

Poszukujesz wyjątkowego dodatku na ważną
okazję? Koniecznie odwiedź salon Jubitom!
Piękna biżuteria dopełni kobiece stylizacje,
a mężczyźni znajdą tu wysokiej klasy zegarki.

Marka z segmentu premium jest najmłodszym
dzieckiem firmy odzieżowej LPP. Najnowsza kolekcja brandu to kwintesencja elegancji i stylu.
Dla najbardziej wymagających fashionistów.

Salon firmowy Porcelana Kristoff w Magnolia
Park oferuje duży wybór i najlepszej jakości
asortyment w gotowych zestawach oraz
w postaci pojedynczych produktów.

THE NORTH FACE

KORTAS

SCOPPIO

Odzież The North Face będzie twoim sprzymierzeńcem nie tylko w górach. Jako światowy
lider branży outdoorowej wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Cenisz polskie wzornictwo pełne kobiecości,
a może szukasz niebanalnej kreacji na ważne
spotkanie? Zajrzyj do salonu Kortas. Tu z pewnością znajdziesz dla siebie coś stylowego!

Pod szyldem firmy Scoppio znajdziemy kolekcje znanych marek premium – Silvian Heach,
Kocca, Rinascimento oraz Morgan. Dla wszystkich kobiet ceniących unikatowe ubrania.
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Roztańczone pokolenia

BITWA
NA TANIEC
Mnogość stylów
i świetna muzyka.
Profesjonaliści
i pozytywnie
nieprzewidywalne
rodziny. Inspirujące
osobowości
i zakręceni soliści...
więto tańca w Magnolia
Park charakteryzuje brak
ograniczeń. Mogą wystąpić
grupy oraz soliści, zawodowcy
i amatorzy, juniorzy i seniorzy.
Obowiązuje tylko jedna zasada
– zarówno uczestnicy zmagań,
jak i obserwatorzy mają emanować pozytywnym nastrojem.
Bo podczas każdej z edycji
Bitwy na Taniec najważniejsza
jest dobra zabawa. Nie tylko na
widowni, ale także na parkiecie.
A na nim… Uczestnicy Bitwy
mogą zaprezentować swoje
umiejętności w wielu kategoriach, m.in. family dance, hip
hop 1 vs 1, zespoły street dance
show, teams battle all styles.
Ich umiejętności oceniać będą
znani jurorzy, m.in Gleba. 7 edycja Bitwy już 12–13 listopada.
Czas zacząć ćwiczyć taneczne
kroki i szykować dobry humor,
on zwycięża zawsze i wszystko.
Do zobaczenia w listopadzie!

Costume Battle
To fantastyczne widowisko.
Na parkiecie pojawiają się postaci
z historii, filmów, kreskówek
i przede wszystkim dowcip.

Kurtka | NEW LOOK | 219 zł

Bluza
ADIDAS
649 zł

Top | 4F | 69,90 zł

Buty| GEOX | 469 zł

Ś

Taniec nowoczesny
jazz, R&B, hip hop
Tu liczy się ekspresja, optymizm
i luz. Choć warsztat jest równie
ważny. Na równi z przemycaniem
do tańca etnicznych skojarzeń.
Króluje kultura europejskich blokowisk i rytmy czarnej Afryki.
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Czapka | RESERVED | 39,99 zł

Bluza | DIVERSE | 129,99 zł

Buty
REEBOK
319,99 zł

Spodnie | WRANGLER LEE |
369 zł

#HIT
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SKANER
TRENDÓW
Ogromna różnorodność trendów na jesień 2016
potwierdza, że nadal żyjemy w epoce „modne jest
prawie wszystko”. Stawiamy na własny styl!
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FEMESTAGE

Spodnie | PARYŻANKA |
139 zł

SIMPLE

Uwaga! Atakuje trend militarny. Opór staje
się bezzasadny. Fashionistki już złożyły broń.
Uległy pod naporem koloru khaki oraz zaskakujących wersji moro na akcesoriach
i dodatkach, jak również barw i fasonów
inspirowanych żołnierskimi mundurami.

Kolor szary jest elegancki, uniwersalny,
dodaje szlachetności. I nie musi mieć nic
wspólnego z nudą – wszystko zależy od
kroju ubrań, faktury tkanin i dodatków.
A tych jest mnóstwo, jak odcieni
– od gołębiego, po ciemny grafit.

ZARA

MOHITO

rojektanci, zamiast kierować
się zasadami, całkowicie je
łamią. Typowo eleganckie kreacje
zamieniają na obszerne, oversizowe
bluzy i swetry, które dodatkowo
łączą z niebotycznie wysokimi szpilkami. Sugerują, by eleganckie futra
nosić do sportowych sukienek.
Nie boją się odniesień do lat 70. ,
80. i 90. , które jeszcze kilka sezonów
temu wydawały się nie do przyjęcia.
Dyrektorzy kreatywni największych
domów mody w mistrzowski sposób
mieszają ze sobą nie tylko elementy
z poszczególnych dekad, ale także
pozornie niepasujące do siebie style.
Militarny płaszcz w tym sezonie
zakładamy do sportowych spodni
z lampasami, plisowaną delikatną
spódnicę do dzianinowych swetrów,
a materiały zarezerwowane dotychczas na wieczorne wyjścia swobodnie
nosimy w ciągu dnia. Te antyzasady
to kwintesencja eklektycznej estetyki
– znaku szczególnego współczesnej
mody. Dzięki tej różnorodności każdy
może wyrażać siebie, nie obawiając
się modowego faux pas. Siła jesiennych trendów? Kontrast!

P
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Nowości z wybiegu

TOMMY HILFIGER

MODA

Pierścionek
BRIJU
3490 zł

Naszyjnik
PARFOIS
59,90 zł

Spódnica
SOLAR
399 zł

Sukienka
VISSAVI
309,90 zł

Torebka
PARYŻANKA
159 zł

Okulary
TWOJE
SOCZEWKI
249 zł

Delikatny, lekko rozmyty łososiowy róż prezentuje się pięknie
na fasonach inspirowanych trendami sprzed lat. Obowiązkowym elementem stylizacji vintage jest kontrast. Warto więc
pomyśleć o wyrazistym dodatku w kolorze nasyconego bordo.

Sweter
TRINITY
159 zł

Więcej srebra i złota, więcej
akcentów glamour! Błyszczeć ma nie tylko biżuteria
i dodatki, w cenie jest także
połyskujący total look!
Lśniące materiały doskonale sprawdzają się również
w połączeniu z matowymi,
np. migotliwe srebro
z szarością.

Pasek
SINSAY
14,99 zł

Sukienka
MORGAN/
SCOPPIO
419,99 zł

Buty
WOJAS
329 zł

FASHION NEWS
IKONA STYLU
Najnowszą kolekcję
Badura Icons zaprojektowała znana ikona
stylu Aneta Kręglicka.
W kampanii reklamowej wystąpiła razem
ze światowej sławy
top modelką Natalią
Siódmiak.

BEZ RETUSZU
Tatuum jako pierwsza marka w Polsce
postanowiło stworzyć
kampanię bez retuszu
i ingerencji grafików.
Dodatkowo jej bohaterowie nie są zawodowymi modelami. Brawo
dla Tatuum za odwagę!

Torebka
TOUS
1499 zł

SŁYNNE GENY
Córka Vanessy Paradis
i Johnny’ego Deppa
– Lily-Rose Depp
była już twarzą kolekcji
okularów Chanel.
Teraz promuje zapach
Nº5 L’Eau. Jest więcej
niż pewne, że to dopiero
początek kariery.
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GATTA

Buty | BADURA | 449,99 zł

Aurora red, czyli poranna czerwień,
została okrzyknięta przez instytut
Pantone kolorem tej jesieni.
CENTRUM WINA

śród najmodniejszych barw sezonu króluje aurora red.
Śmiała, zmysłowa, przyjemna dla oka. Uosabia pewność siebie, emanuje siłą i seksapilem. Ponieważ kojarzona
jest z namiętnością i sukcesem, projektanci sugerują, by nosić ją od stóp do głów. Choć czasem wystarczy dodatek
w tym odcieniu. Jedno jest pewne, dawka modnej czerwieni
podnosi temperaturę, dodaje energii, poprawia nastrój. Działanie jak najbardziej pożądane w chłodne i szare jesienne dni.

W

Paleta barw

QUIOSQUE

KORTAS

CCC

Jeśli chcesz wyciszyć intensywność czerwieni, połącz ją
z niebieskim lub granatem.

Torebka | MOHITO | 119,99 zł

Spódnica | RESERVED | 99,90 zł

PAN TULIPAN

KAZAR

MOOD BOARD
na jesień

MAGNOLIAMAG

Jesienne inspiracje

GERRY WEBER

MODA

DENI CLER

MOLTON

Pierścionek | APART | 459 zł
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Perfumy
CAROLINA
HERRERA/
DOUGLAS/
SEPHORA
od 249 zł

Koszula
KASTOR
159 zł
Płaszcz
GUESS
799 zł

Płaszcz
FEMESTAGE
549 zł

Spodnie
TK MAXX
79,99 zł

Torebka
RESERVED
59,99 zł
Buty
RYŁKO
349,99 zł

Modne połączenie

Płaszcz
DOM MODY
529 zł

Elegancki płaszcz skomponuj
z klasyczną koszulą i spódnicą
o fasonie A, koniecznie w odcieniach pudrowego różu.

Buty
ALDO
379,90 zł

TALLINDER

kobiecej szafie nie może
zabraknąć prostego płaszcza w kolorze écru czy kości
słoniowej. To podstawa każdej
jesiennej stylizacji, zarówno tej
na wielkie wyjścia, jak i w wydaniu casualowym. Kupując płaszcz,
postaw na wysoką jakość materiału i perfekcyjne wykonanie.
Taka inwestycja przetrwa niejeden
sezon. Nie martw się, że za rok
czy dwa będzie niemodny.
Odcienie off-white oraz subtelne
pastele to klasyka elegancji.
I dają nieograniczone możliwości
podczas komponowania
garderoby w różnym stylu
i na różne okazje. Kobiety
ceniące sportową elegancję
mogą łączyć płaszcz z dżinsami
– mile widziany akcent kwiatowy
na nogawkach. Torebka w stylu
boho przyda aranżacji nieco
nonszalanckiego szyku. Twoja
uroda potrzebuje choć kropli
intensywnego koloru, a osobowość wyrazistych wzorów?
Żaden problem. Jasny płaszcz
kocha niebanalne dodatki.

W

PŁASZCZ DE LUX

Postaw na elegancki
płaszcz w kolorze
złamanej bieli,
w myśl zasady
„klasyka zawsze
w cenie”. Jest
ponadczasowy
i doskonale
komponuje się
z obowiązującymi
trendami.

MAGNOLIAMAG

Ikona stylu

PATRIZIA ARYTON

MODA

Najnowszy zapach od Caroliny
Herrery, zamknięty
w oryginalnym
flakonie w kształcie niebotycznie
wysokiej szpilki,
to urodowe must
have sezonu.

Spodnie
GUESS
649 zł
Bluzka
TOP SECRET
79,99 zł
Płaszcz
MOHITO
329,99 zł

T-shirt
RESERVED
39,99 zł
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Co nowego

TOP
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MP: Czy jednak naprawdę warto podążać
za trendami?
MZ: Należy to wyważyć. Jak mawiała Coco
Chanel: „Moda przemija, a styl pozostaje”,
co oznacza, że trzeba to, jak się ubieramy,
pogodzić ze swoim temperamentem,
osobowością. Tak, by rzeczywiście zawsze
pokazać własny, niepowtarzalny styl.
Najważniejsze to uświadomić sobie,
jacy chcemy być, a potem można
wydobywać z mody różne rzeczy.

Ze stylistką Magdaleną
Zabierzowską rozmawiamy
o stylu, trendach
i wspólnych zakupach.

PERSONAL SHOPPING
AGNOLIA PARK: Jak naprawdę jest
z tym naszym stylem?
MAGDALENA ZABIERZOWSKA: Coraz
lepiej. Zaczynamy ubierać się indywidualnie,
a to nie jest takie oczywiste. Wielką sztuką
jest umiejętność wybrania ubrań, w których
będziemy dobrze wyglądać. To, że modne
są koronki i kwiaty, nie oznacza, że koniecznie musimy je nosić. Należy być wiernym
swojemu stylowi i kupować to, w czym
dobrze się czujemy.

M

MP: Czy na tle innych polskich miast wrocławska ulica czymś się wyróżnia?
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MZ: Na pewno można powiedzieć, że każde
miasto ma swoją specyfikę. Tak jak Kraków jest bardzo nonszalancki, w Poznaniu
wszystko musi do siebie pasować, to gdy
spotykam mieszkańców Wrocławia, odnoszę wrażenie, że chcą wyglądać dobrze
w każdej sytuacji. Ubierają się uniwersalnie,
w dobrym tego słowa znaczeniu.
MP: Dziś być vintage to znaczy być
modnym?
MZ: Styl vintage, czyli łączenie rzeczy retro,
z lat 50.–80. , ze współczesnymi, jest teraz
wybijającym się trendem w modzie. Panie

stawiają na koronki, frędzle, lekko przejrzyste bluzki i spódnice za kolana. Vintage
u panów to na przykład przykrótkie
spodnie, buty oxfordy, teczki zapinane na
dwa paski, kaszkiety i kolorowe marynarki. . .
MP: Czyli szperanie w babcinej szafie
pozwala być trendy?
MZ: Tak. Moda się powtarza. Poszczególne
ubrania już kiedyś były modne. Powracają
po latach. Wygrzebanie z szafy babci superspódnicy i zestawienie jej z nowoczesną
bluzką z sieciówki pozwoli nam uzyskać
look vintage w nieco odświeżonej wersji.

MP: A jeśli jednak sami do końca
nie potrafimy?
MZ: Wtedy polecam siebie [śmiech],
a dokładnie wspólne ze mną zakupy
podczas personal shoppingu. Usługa jest
bezpłatna. Jak to działa? Wystarczy
wypełnić krótki formularz online na stronie
www.magnoliapark.pl, opisać się, dodać
zdjęcie, określić zapotrzebowanie – czy
to ma być pełna stylizacja czy może
zakupy na specjalną okazję, na przykład
sukienka wieczorowa. Na podstawie
tych informacji mogę się przygotować
do wspólnych zakupów.

Magdalena Zabierzowska podczas
wspólnych zakupów z klientkami
Magnolia Park wypatrzyła pięć rzeczy
z topowych trendów obowiązujących
w jesiennym sezonie.

Bezpłatne porady i indywidualne zakupy w towarzystwie
stylistki Magdaleny Zabierzowskiej w Magnolia Park.

Kamizelka | CAMAÏEU | 209,99 zł

Kolczyki| BY DZIUBEKA | 64 zł

MP: Jak to dokładnie wygląda?
MZ: Poznajemy się, rozmawiamy, próbujemy
odkryć styl. Odwiedzamy sklepy, gdzie nie
tylko kupujemy, ale też uczymy się robić
zakupy świadomie. Mam kontakt z bardzo
różnymi osobami. Każde spotkanie traktuję
indywidualnie. Czasami jedno słowo wystarczy, by odmienić czyjś styl albo dodać
komuś pewności siebie.

Torebka | DEICHMANN | 29 zł

MP: Czasami mamy szafę po brzegi wypełnioną ubraniami, a okazuje się, że nie mamy
w co się ubrać. Co więc powinno obowiązkowo się w niej znaleźć?
MZ: Każda z nas powinna mieć tzw. ponadczasową bazę. Są to: biała koszula, dżinsy,
klasyczny prochowiec i szpilki. Rzeczy te
nigdy nie wyjdą z mody i sprytnie możemy
je zestawiać z nowościami sezonu.

Puder | DOUGLAS | 72 zł

Buty | NEW LOOK | 229 zł
Dziękujemy sklepom Peek & Cloppenburg, Badura
i MAC Cosmetics za pomoc w realizacji sesji.
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Obowiązkowy dodatek

MONNARI

Odpowiednio dobrane
torebki są jak
najlepsza przyprawa
– dodają stylizacji
smaku, charakteru
i szczyptę elegancji.

W
ZASIĘGU
RĘKI

Torebka | O BAG | 307 zł

DENI CLER

Torebka | TOUS | 719 zł

ZARA

Torebka | ZARA | 89,90 zł

ygodny uchwyt to nie
wszystko. Idealna torebka
to taka, którą możesz przewiesić
na ramieniu, trzymając w jednym
ręku telefon, a w drugim kawę
na wynos, tak jak bohaterki kultowego „Sex and the City”. Zwróć
uwagę na niewielkie kuferki, które
pomieszczą portfel i kosmetyczkę, pakowne torby hobo lub
półokrągłe listonoszki pasujące
niemal na każdą okazję!

W

Torebka | H&M | 199 zł
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Stylowe inspiracje

NA DZIEŃ

NA WIECZÓR

Modne połączenie
Klasyczne czarne cygaretki to
doskonała baza dla obowiązujących trendów. Idealnie prezentują
się w połączeniu z marynarką
czy kurtką bomberką w różnego
typu desenie i hafty. Polecane są zarówno do pracy,
jak i na weekend.

Kochały je Audrey Hepburn
i Marilyn Monroe – cygaretki
to obowiązkowy element
w kobiecej szafie. Sprawdzą się
doskonale na każdą okazję!

Te kultowe spodnie są uniwersalne.
W odpowiedniej stylizacji dodadzą
wytworności i seksapilu.

Modne połączenie

MOHITO

PRETTY ONE

Czarne szpilki
lub cieliste botki
na obcasie
to dodatki do
cygaretek, które
optycznie wydłużą
nogi, dodadzą
stylizacji kobiecości i lekkości.

BIALCON

PRETTY ONE

ZARA

ORSAY

Masz wieczorne wyjście? Zmień biurową
marynarkę na koronkowy lub błyszczący top,
dobierz eleganckie dodatki i jesteś gotowa!

ygaretki to spodnie, które
uwielbiają kobiety ceniące ponadczasowe klasyczne
fasony. Takie spodnie mają
zazwyczaj długość 7/8. Dzięki
temu, że mają nogawki zwężane
ku dołowi, sylwetka wygląda
w nich lekko i zgrabnie. Są alternatywą dla dżinsów, świetnie
sprawdzają się w miejscach,
w których obowiązuje elegancki
dress code. Z czym je łączyć?
Są doskonałym elementem stylu
casual. W tej kwestii nie ma już
praktycznie żadnych ograniczeń.

Świetnie wyglądają zestawione
z koszulą, sweterkiem czy zwykłym topem. Szpilki i mokasyny nadadzą im eleganckiego
charakteru, w wersji na co dzień
możemy je założyć do balerinek,
a nawet botków. Chcąc dodać
aranżacji trochę zadziorności,
narzuć skórzaną bądź zamszową
kurtkę ramoneskę.

Zegarek |GUESS/TIME TREND| 599 zł

Okulary | GAFAS | 349 zł

C

22

Buty | INTERSHOE | 389 zł

Portfel | FRATELLI | 209 zł

Kolczyki | APART | od 129 zł

Buty | VENEZIA | 289 zł

Czarne cygaretki świetnie
pasują do wysokich obcasów i seksownych bluzek.
Idealnym dla nich uzupełnieniem jest kopertówka.
Umiejętnie dobrane wzory, faktury i kolory dadzą
oszałamiający efekt.
Istnieje przekonanie, że
cygaretki skracają sylwetkę. To tylko wrażenie.
Jeśli jednak obawiasz się
takiego efektu, wybierz
fason z dłuższymi nogawkami. Uważasz, że masz
zbyt pełne biodra, włóż
tunikę, która je zakryje.
Zainwestuj więc w parę
cygaretek. Dadzą ogromne możliwości komponowania stroju.

Bielizna | CHANTELLE | 359 zł
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Obowiązkowy dodatek

PATRIZIA ARYTON

Kobieca odsłona

MOKASYNY
GÓRĄ

Ulubione obuwie mężczyzn pokochały też
kobiety. W damskich kolekcjach królują modele
w nieoczywistych barwach i fasonach.

H&M

Dla miłośniczek trendów
obowiązkowym
elementem jesiennej
garderoby są loafersy bez pięt. Pięknie
prezentują się
do cygaretek
i dżinsów
o długości 3/4.

#HIT

Buty | NEW LOOK | 149 zł

Buty | APIA | 849 zł

amskie mokasyny przybierają różne oblicza. Dominują metaliczna skóra, miękki
zamsz, a nawet wężowa skóra.
Występują w wersji na płaskiej
podeszwie, ale także na szerokim obcasie rodem z lat 60.
Wyobraźnia projektantów robi
wrażenie. Sugerują oni, by nosić
mokasyny nie tylko do spodni,
ale i sukienek.

D

Buty | SALAMANDER | 899 zł

Buty | WOJAS | 279 zł

Buty | BADURA | 329,99 zł

Buty | GINO ROSSI | 469,90 zł
Buty | PRIMA MODA | 399 zł
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Nowości z wybiegu

TRENDY NA JESIEŃ
Najważniejsza w modzie
męskiej jest… osobowość.
Mile widziane są śmiałe
połączenia, wygoda
i nutka retro.

Z dystansem
Projektanci śmiało sięgają po klasykę,
tworząc kolekcje w stylu casual. Duch retro
często jest przyprawiony dawką nonszalancji. Przykład? Pulower w serek, spodnie
z nogawkami ze ściągaczem i stylowe botki.

Postaw na kolor
Wyraziste barwy nie są zarezerwowane tylko dla kobiet.
W męskiej szafie także jest
miejsce na mocniejsze kolory.
Ożywią wizerunek, pozwolą
wyróżnić się z szarego, nudnego tłumu. Nawet militarny wizerunek zyskuje, jeśli zestawić
go z odcieniami czerwieni.

Zabawa stylami
Swój wielki powrót przeżywa
ramoneska. Kiedyś była obowiązkowym elementem stylizacji rockowej. Dziś panowie
zakładają ją do eleganckiej koszuli, gładkiej lub w… kwiatowy
deseń. Dżentelmeni obowiązkowo zestawiają kultową
kurtkę z muchą.

#HIT

Zegarek | FESTINA/CHRONO
| 959 zł

Plecak | GEOX | 409 zł

Kamizelka | BOSS ORANGE/
PEEK & CLOPPENBURG | 629 zł

Kurtka | SUPERDRY | 1799 zł

Szalik| C&A | 39,90 zł

Pasek | PAKO LORENTE | 89,99 zł
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OCHNIK

MEDICINE

PIERRE CARDIN

ZARA

SHOP THE LOOK
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Męska rzecz

SZYKOWNY INDIANA JONES
Wizerunek niezwyciężonego archeologa niezmiennie fascynuje. Jego niebanalna
osobowość i styl działają inspirująco zarówno na kreatorów mody, jak i fashionistów.
2
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4
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9

1/ Buty BUGATTI/SALAMANDER 449 zł; 2/ Okulary RAY-BAN/UNIQUE BOUTIQUE 1109 zł; 3/ Pióro PARKER/CARTO STORE 353,28 zł;
4/ Rękawiczki WITTCHEN 229 zł; 5/ Pasek BYTOM 99,90 zł; 6/ Krawat STRELLSON 259,99 zł; 7/ Zegarek POLICE/ŁYKO 880 zł; 8/ Bransoletka
STRELLSON 149 zł; 9/ Bransoletka STRELLSON 189 zł; 10/ Scyzoryk HOBBY4MEN 349 zł; 11/ Perfumy TOM FORD/DOUGLAS 1799 zł/250 ml
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Notatnik piękna

odstawą makijażu
„na szybko” są kremy
korygujące BB lub CC.
Świetnie kryją wszelkie
niedoskonałości i ujednolicają koloryt skóry. Nanieś
niewielką ilość kosmetyku
na twarz i rozprowadź go
równomiernie. Następnie
delikatnym różem podkreśl
kości policzkowe. Wytuszuj rzęsy dwukrotnie, by
oko wyglądało na bardziej
wyraziste, a na usta nanieś
delikatny błyszczyk.

PRETTY ONE

P

Ć

DOSKONAŁOŚ
DNIA

Perfumy | DIOR* | od 355 zł

Krem | ESTĒE LAUDER* |
od 269 zł

hcesz nadać blask
swojej przemęczonej
skórze? Wybierz głęboko
odżywiający krem, który
szybko się wchłania, lub
podkład nawilżający. Następnie za pomocą pędzla
nałóż delikatny rozświetlający puder, który ukryje
niewielkie niedoskonałości.
Uzyskasz dzięki niemu
efekt wypoczętej cery.
Oko podkreśl kredką
w neutralnym odcieniu.
Postaw na delikatność!

C

Błyszczyk | COLLISTAR/DOUGLAS | 65 zł

Rozświetlacz | GUERLAIN*| 255 zł
OLSEN

URODA

NATURALNE
PIĘKNO

Cienie do oczu | CLARINS* | 155 zł

Olejek | YVES ROCHER | 34,90 zł

MAKE-UP
EXPRESS

Podkład | CLINIQUE | 140 zł

Szminka | TOO FACED
/SEPHORA | 89 zł

30

Znasz powiedzenie: róż, tusz i już? Oto kwintesencja
makijażu, dzięki któremu w kilka minut będziesz
wyglądać naturalnie pięknie i promiennie!

Serum | DIOR* | od 450 zł

Kredka do oczu | GOLDEN ROSE | 6,30 zł

Okiem eksperta
Każda kobieta pragnie podkładu, który będzie krył niedoskonałości i jednocześnie nie będzie widoczny na skórze. Naprzeciw
tym oczekiwaniom wychodzi marka Clinique z najnowszym
podkładem Superbalanced Silk, którego jedwabista konsystencja sprawia, że skóra wygląda nieskazitelnie, bez efektu ciężkości. Perfekcyjny makijaż uzyskasz, nakładając podkład kolistymi
ruchami za pomocą płasko zakończonego pędzelka lub specjalnej gąbki. Pamiętaj jednak, aby makijaż wyglądał perfekcyjnie,
należy nałożyć pod niego krem nawilżający.

Tusz do rzęs| MAX FACTOR/
SUPER-PHARM | 54,99 zł

Klaudia Orłowska,

* Kosmetyki dostępne w perfumeriach Douglas i Sephora
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Sekrety sezonu

Szminka| MISS SPORTY/ROSSMANN | 12,39 zł

Nieprawdą jest, że lakier do
paznokci powinien być idealnie
dobrany do koloru ust. Wręcz
przeciwnie! Wybierając jasne
szminki, postawmy na lakier
o ciemnym odcieniu. I odwrotnie.
Warto jednak pokusić się
o analogiczną fakturę. Matowe
usta świetnie wyglądają w towarzystwie matowego lakieru.

Lakier
INGLOT
40 zł

iemne usta
w kolorach natury
to propozycja jesiennego
looku od Douglas Make-up.
Atut? Są kuszące i podkreślają koloryt skóry. Przy
wyborze pomadki kieruj
się zasadą: im ciemniejszy
kolor, tym szminka bardziej matowa. Brąz i bordo
dobrze wyglądają jako
wyrazisty akcent!

C

uszący odcień
wytrawnego wina,
jarzębiny lub porzeczki. Pomadki w kolorze czerwieni
są uwodzicielskie i dodają
pewności siebie. Zależnie
od intensywności i tonacji
pasują kobietom o każdym
typie urody. Chcesz,
by usta wydawały się większe – wybierz te jaśniejsze. Ciemne optycznie
je pomniejszą.

K

Lakier
OPI/MANICURE
EXPRESS
od 49 zł

W kolorze nude
ubisz naturalny i subtelny look? Postaw
na szminkę w cielistym
kolorze. Przy jasnej karnacji
sprawdzi się odcień delikatnego różu, cera oliwkowa
uwielbia brzoskwiniowe tony,
a ciemny kolor skóry wymaga
czekoladowych lub brązowych pigmentów. Pamiętaj,
że usta nie mogą stopić się
z odcieniem podkładu!

Soczysty róż
GOLDEN ROSE

L

PANDORA

Szminka | MAC COSMETICS | 95 zł

Szminka | CLARINS/DOUGLAS | 99 zł

Szminka | TOM FORD/DOUGLAS | 215 zł

Szminka | YSL* | od 149 zł

Szminka | MAC COSMETICS | 86 zł

W ciągu dnia zachwycają naturalnością, wieczorem – uwodzą intensywnością.
Szminka to twoja tajna broń, a idealnie wyrysowany kształt ust to klucz do sukcesu!

Postaw na brąz

DOUGLAS

Ust korale

FOKUS NA USTA

Agnieszka Łopuszańska, ekspert

PANDORA

Szminka | SISLEY* | 185 zł

Szminka | DOUGLAS | 45 zł

Szminka |DR IRENA ERIS*| 65 zł

Ekspert radzi

iosenny hit pozostaje
z nami na kolejny
sezon! Ten intensywny,
energetyczny kolor dodaje
wyrazistości, ale jest mniej
zobowiązujący niż czerwień.
Pasuje przede wszystkim
brunetkom o chłodnym kolorycie skóry. Świetnie wygląda
także u blondynek o skandynawskim typie urody.

W

* Kosmetyki dostępne w perfumeriach Douglas i Sephora
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Aktywny wypoczynek

4F

SPORT
Magnolia Park to także ważny
punkt na sportowo-rekreacyjnej
mapie Wrocławia. Dysponuje
multifunkcyjnym boiskiem
zewnętrznym, strefą do street
workoutu i bogatym
zestawem atrakcji.

Plecak | CITY SPORT | 129,99 zł

ON
Czapka | NIKE | 79 zł

Suplement diety
PAFOSCAN-SPORT
28,90 zł

Buty | NEW BALANCE | 349,99 zł Kurtka | JACK WOLFSKIN |
1209 zł

asz za sobą zakupy w salonie Nike,
Reebok czy Décimas? Wychodzisz
z centrum z nowymi butami do ćwiczeń lub
dresem? Możesz je od razu przetestować.
Oferta sportowych wydarzeń organizowanych przez Magnolia Park jest szeroka.
Codziennie, o każdej porze, możesz się
sprawdzić w strefie street workout, czyli
w plenerowej siłowni. Zestaw drążków,
drabinek, poręczy pozwoli ocenić i kondycję,
i jakość sportowego stroju. Ale uwaga!
Wykonywane na świeżym powietrzu podciągnięcia i zwisy uzależniają. To jednak
nie powód do zmartwień. Street workout
jest dostępny cały rok.
Jeśli aura nie będzie sprzyjająca, trening
można przenieść pod dach – do siłowni
Jatomi Fitness. Spotkacie tam dobrych

M

znajomych, bo trenerzy z Jatomi Fitness
trzy razy w tygodniu prowadzą
bezpłatne plenerowe zajęcia (do końca
października). We wtorki na multifunkcyjnym
boisku odbywają się ćwiczenia dla
pań Fit Girls (nazwa niech nie zwiedzie
kobiet świadomych, że bez względu na wiek
można dbać o sylwetę, kondycję i nastrój),
w czwartki rozciąganie (czyli stretching,
wpływający na elastyczność mięśni),
a w niedziele trening obwodowy (modelujący sylwetkę i wzmacniający wytrzymałość).
Jeśli temperament każe ci realizować się
w grach zespołowych, wybierz streetball
– uliczną odmianę koszykówki. Wolisz bardziej subtelne dyscypliny? Zapisz się
na warsztaty tańca. Dla osób lubiących rywalizację centrum organizuje liczne zawody.

A te oprócz sprawdzenia możliwości
stwarzają szansę na zdobycie pucharu
i mnóstwa innych nagród. Najczęściej
są to karty podarunkowe na zakupy
w galerii i vouchery do zrealizowania
w restauracjach na terenie centrum.
Magnolia Park zaprasza na regularnie
organizowane spotkania z wybitnymi
sportowcami. Lista gości robi wrażenie.
Niedawno byli to Panthers Wrocław
– mistrzowie Polski w futbolu amerykańskim, a nawet sama Agnieszka Radwańska.
Bez względu na rodzaj aktywności, jaki
preferujecie, oferta centrum spełni wasze
oczekiwania. Ile to kosztuje? Nie sposób
wycenić zdrowego trybu życia, do którego
zachęca Magnolia Park. Zatem wstęp wolny.
Zapraszamy!

ONA

Kurtka
THE NORTH
FACE
549 zł

Legginsy
DECATHLON
64,99 zł

The World Games
Wrocław może poszczycić się tytułem organizatora wielu ważnych międzynarodowych wydarzeń. Jednym z nich jest The World Games
2017. Światowe Igrzyska Sportowe odbędą się
po raz dziesiąty. Poprzednia edycja zorganizowana była w mieście Cali w Kolumbii w 2013 r.
Przez 10 dni reprezentanci ze 100 krajów będą
rywalizować na lądzie, w wodzie i w powietrzu.
Opanują 20 obiektów sportowych. 3500 zawodników zmierzy się w ponad 30 nieolimpijskich dyscyplinach. Będą m.in. aerobik sportowy, bule, bilard, unihokej, sumo, wrotki, squash,
wspinaczka oraz plażowa piłka ręczna.
Od 20 do 30 lipca 2017 r. nikt nie odbierze
Wrocławiowi miana stolicy światowego sportu.

Zegarek | ICE/SWISS | 380 zł

Pokrowiec | DÉCIMAS | 44,99 zł
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DÉCIMAS

SPORTY NA CZASIE

THE NORTH FACE

4F

T-shirt | INTERSPORT | 99,99 zł

Buty | ECCO | 519 zł
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Mała moda

Zegarek Star Wars
AM:PM/APART
130 zł

Kostka Rubika
TOYSBOX
59,99 zł

Gra
GRALAPAGOS

Koszula
SMYK
49,99 zł

Klocki
DUPLO/
LEGO
59,99 zł/opk.

Sweter | KAPPAHL | 169,99 zł

Fryzjerek
CUBUS

Naszywki
ZARA
19,90 zł/kpl.

oda dla dzieci jest odzwierciedleniem trendów
dla dorosłych. Nic więc dziwnego, że na ubrankach naszych
pociech pojawiają się liczne
nadruki, naszywki, a fasony
z działu „kids” możemy znaleźć w regularnych kolekcjach
adresowanych do ich rodziców.
Powstają marki, które proponują
te same ubrania dla małych
i dużych! Dziewczynki, podobnie
jak ich mamy, zwracają uwagę
na delikatne pastelowe odcienie,
a w garderobie chłopców nie
może zabraknąć wygodnych
dżinsów, T-shirtów z napisami
i koszul w kratę preferowanych
przez ojców. Pamiętajmy, że nasi
mali odkrywcy ponad wszystko
cenią sobie komfort i wygodę,
co ułatwia im eksplorowanie
świata i bycie w ciągłym ruchu.
Dodatki? Największą popularnością cieszą się te nawiązujące
do ulubionych postaci z bajek.

M

Kolczyki
APART
229 zł
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Buty
LILY KIDS
189 zł

Maskotka
TOYSBOX
49,99 zł

Buty | BARTEK | 219,90 zł
COCCODRILLO

Pasek
LC WAIKIKI
24,95 zł

Torebka
H&M
69,90 zł

FRYZJEREK to salon dla młodych
i najmłodszych. Na dzieciaki
zamiast foteli fryzjerskich czekają
piękne samochodziki, ciekawe bajki, zabawki oraz zespół
doświadczonych profesjonalnych
fryzjerów dziecięcych.

Bluzka | COCCODRILLO |
59,90 zł
T-shirt | REPORTER YOUNG |
39,99 zł

Labibu

Plecak | PULL & BEAR | 89,90 zł
Spódnica| KAPPAHL | 59,99 zł

Sala zabaw Labibu to miejsce pełne radości
i beztroski. Na dzieci czeka tu m.in. konstrukcja,
składająca się z trzech poziomów, a w niej:
labirynty, zjeżdżalnie, basen z piłkami, armatki
pneumatyczne oraz boisko wielofunkcyjne.
Dodatkowo można tu zorganizować niezapomnianą imprezę urodzinową!

37

MAGNOLIAMAG

Stylowo w pracy

Power bank
ACCURA/KOMPUTRONIK
150,90 zł

Ekspert iSpot poleca

Koszula| PAWO | 389 zł

Jednym z urządzeń, które przyda się
w pracy poza biurem, jest przenośna
pamięć Seagate Personal Cloud,
dzięki której wszystkie pliki przetrzymywane są w chmurze. Mamy
do nich dostęp w każdym miejscu,
gdzie jest internet. W dowolnej chwili
można powrócić do swojej bazy, pobrać z niej pliki i wysłać aktualizację.

Laptop 2in1
ASUS/SATURN
od 1499 zł

Smartfon
HUAWEI P9/
AB FOTO
2398 zł

Michał Kloch, Product Manager iSpot
Pióro
PARKER/
CARTO STORE
267,99 zł

Słuchawki
DENON
449 zł

Koszula | KUBENZ | 99 zł

Galaxy Note7 | SAMSUNG
BRAND STORE| 3799 zł
Trendy obowiązują
także w modzie
biznesowej.
W tym sezonie
stylowa kobieta
sukcesu zamiast
koszuli z kołnierzykiem wybiera
tę z fontaziem.

Koszula | KASTOR | 159 zł

Znakiem naszych czasów jest miniaturyzacja.
W podręcznym bagażu zmieści się już nie tylko
laptop, ale także wszystkie inne akcesoria niezbędne
do pracy w biegu. Bo współczesność to także tempo.

Koszula | WÓLCZANKA | 399,90 zł

Pamięć USB | SAMSUNG BRAND
STORE| 49 zł
WÓLCZANKA

MOBILNE BIURO

CCC

VISTULA

MULTIMEDIA

Koszula | BYTOM | 249,90 zł

Przenośny głośnik | DENON | 595 zł

iPad Pro 9,7| ISPOT | od 2999 zł
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Seagate Personal Cloud 3TB| ISPOT
| 799 zł

Koszula to nieodzowny element biznesowego dress codu.
Świetnie prezentuje
się w połączeniu
z garniturem, ale
także w stylizacjach
mniej oficjalnych.
Projektanci proponują
te o wyrazistych kolorach i wzorach.

iWatch | ISPOT | 4249 zł
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Kulinarne trendy

Lody wykonywane domową
metodą dostępne są w drugiej
restauracji – La Paryżanka.

Na mapie Magnolia
Park istnieje bardzo
kuszące miejsce
– restauracja Vivian.
O serwowanych
w niej smakach bez retuszu
opowiadają właściciele:
Radosław Olszewski
i Jakub Kowalski.

VIVIAN OD KUCHNI
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AGNOLIA PARK: Na świecie panuje
moda na gotowanie. To chwilowe
zauroczenie czy miłość, która przetrwa?
RADOSŁAW OLSZEWSKI: Miłość do gotowania zawsze tkwiła w ludziach. Rozwój fast
food sprawił, że na chwilę zapomnieliśmy
o tym, co dobre. Na szczęście wracamy
do prawdziwych smaków. Smaków, które
znamy z domu.
MP: Oprócz mody na gotowanie istnieją
trendy w gotowaniu. Slow Food, fusion. . .
Mamy zapomnieć o schabowym?
JAKUB KOWALSKI: Polacy są bardzo przywiązani do tradycyjnych dań i raczej nikt
nie zdoła sprawić, byśmy o nich zapomnieli.
Ale w restauracji goście nie oczekują dań,
jakie mogą przyrządzić w domu.
MP: Które z obowiązujących kulinarnych
trendów są warte uwagi?
JK: Zdecydowanie slow food. To taki powrót
i ukłon w stronę regionalnych produktów,
producentów, smaków, jakości. Slow food
jest kierunkiem, którym podążamy.
MP: Jak krystalizował się pomysł na Vivian?
RO: Powstała z potrzeby chwili i… miejsca.
Świadomość w kwestii jedzenia się zmienia.
Ludzie oczekują nie tylko fast foodów, ale
też restauracji, gdzie można celebrować jedzenie. Magnolia Park jest jedynym centrum
handlowym na Dolnym Śląsku z tego typu
restauracją i jesteśmy z tego dumni.

M

MP: Jak wspominacie otwarcie pierwszej
restauracji?
RO: Minęły właśnie 4 lata, a pamiętam,
jakby to było wczoraj… gdy odwiedziłem
dyrektora Magnolii ze szkicem swojego
pomysłu. Zamarzyło nam się miejsce
z jedzeniem bez polepszaczy smaku.
Chcieliśmy, by przemówiła natura i wyobraźnia kucharzy. Pomysł się spodobał i machina
ruszyła.
MP: Dziś macie ich kilka. Czy którąś darzycie szczególnym sentymentem?
RO: Praca nad restauracją to lata przemyśleń, ogromne zaangażowanie. Z każdą
jesteśmy związani emocjonalnie. Trudno
wskazać, które z dzieci kocha się bardziej.
MP: Dlaczego właśnie Vivian?
JK: Nazwa i wystrój restauracji to hołd złożony Vivian Maier, amerykańskiej fotograf,
której prace i fenomen zostały odkryte
dopiero po jej śmierci. Fotografowała
ulice, ludzi bez upiększania, bez
„polepszaczy smaku”.
MP: Kto wymyśla menu
restauracji?
JK: Pracują nad nim
szefowie kuchni,
manager i my, właściciele. To długotrwały
proces, godziny gotowania, dopracowywania

smaku, sposobu serwowania
i wielka sztuka kompromisu.
MP: Które dania są szczególnie warte
skosztowania?
RO: Tu trzeba posmakować wszystkiego.
Od przystawek, po desery. Karta Vivian
jest sezonowa, więc każda pora roku
to inne wyjątkowe smaki.
MP: Lokal prezentuje się fantastycznie,
prosto, ale z klasą…
JK: Design inspirowany latami 70. w nowoczesnym wydaniu. Takie było założenie.
Przy jego realizacji współpracowaliśmy
z zaprzyjaźnioną architekt.
MP: Możemy liczyć na kilka rad dla rozpoczynających kulinarny biznes?
JK: Prowadzenie restauracji to bardzo
nieprzewidywalny biznes. Prawo
Murphy’ego działa tu ze zdwojoną siłą.
W najmniej oczekiwanym momencie
może wydarzyć się wszystko. Restaurator to nie tylko właściciel pięknego lokalu ze wspaniałym menu.
To też manager, dostawca,
marketingowiec, kucharz,
kelner, hydraulik. Niekończąca się praca i odpowiedzialność. Jak ktoś
lubi mieć dużo na głowie
– polecamy!
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BURGER KING
COSTA COFFEE

ie ma nic lepszego niż plotki z najbliższą
koleżanką. Spotkanie umili wyborna kawa lub pyszna przekąska. Idealnym miejscem
jest klimatyczna kawiarnia Costa Coffee.
W Owocowym Raju natomiast skosztujecie wybornych deserów lodowych, a w La Paryżance
zjecie rozpływające się w ustach naleśniki!

N

Szybki lunch
asz przerwę w pracy?
W Magnolia Park zjesz
smacznie i bez zbędnego
oczekiwania. Na szybki posiłek
wybierz się do Burger Kinga.
Zjesz tutaj kultowego whoopera i cheesburgera. Kalejdoskop
smaków oferuje Pizza Hut
(możesz też wybrać ciasto cienkie lub puszyste). W Express
Kuchnia Marche sam decydujesz o wielkości porcji posiłku.
W jej ofercie znajdują się dania
kuchni polskiej z elementami
kuchni świata. Zapraszamy też
na pyszną rybę do North Fish
lub kanapkę Subway.

M

Demmers Teahouse
W Demmers Teahouse znajdziesz bogactwo gatunków herbat i kaw z różnych
stron świata. Są one ostatecznie przetwarzane i selekcjonowane w Wiedniu pod
bardzo ścisłą kontrolą.

KARMELLO

OHH! SUSHI&GRILL

zukasz idealnego miejsca na niezapomniane
spotkanie z wyjątkową osobą?
Zaproś ją do Pijalni Czekolady
E.Wedel lub Karmello. Przytulna
atmosfera i apetyczne słodkie
menu sprawią, że pierwszą
randkę w tym miejscu będziecie
pozytywnie wspominać przez
długi czas. Kameralna atmosfera tych miejsc będzie sprzyjała
rozmowie, a oferowane znakomite desery umilą wspaniałe
chwile. Poszukując kwiatów dla
wybranki, koniecznie odwiedź
kwiaciarnię Pan Tulipan!

VEGE LIFE

Na randkę

PAN TULIPAN

PIJALNIA CZEKOLADY E.WEDEL

Zdrowa przekąska

FRANKIE’S

Na spotkanie z przyjaciółką

S
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EXPRESS KUCHNIA MARCHE

LA PARYŻANKA

OWOCOWY RAJ

FOOD COURT

uczta
wielu
smaków

MAGNOLIAMAG

Menu marzeń

PIZZA HUT

SMAKI

eśli cenisz sobie zdrową kuchnię, w Magnolia Park także
znajdziesz coś dla siebie. Restauracja wegetariańska Vege Life
serwuje dania ze świeżych i naturalnych składników. Frankie’s natomiast
to pierwszy w Polsce juice bar, w którym spróbujecie niebanalnych
smaków, przygotowywanych tylko ze świeżych owoców i warzyw.
Ohh! Sushi&Grill swoim menu zadowoli wielbicieli japońskiej kuchni.

J

Centrum Wina
To istne królestwo tego trunku! Białe,
czerwone, a może z bąbelkami? Nie
wiesz, na co się zdecydować? Pracownicy chętnie doradzą w kwestii
wyboru. Nie tylko dla koneserów.

Kuchnie Świata
Dostaniemy tam m.in.: żywe ostrygi i mule, świeże kalmary, mrożone
przepiórki, produkty kuchni włoskiej,
meksykańskiej, greckiej oraz szereg
produktów kuchni Dalekiego Wschodu.
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Stylowe wnętrza

ubimy nawiązania do przeszłości.
Meble, które opuściły stolarnie
wieki temu. Sprzęty, które kształtem
nawiązują do stylistyki sprzed dekad.
Mają cudowne właściwości. Ocieplają,
intrygują, wprowadzają do domu odrobinę nostalgii i uszlachetniają. Szczególnie modne są sprzęty z lat 50. i 60. lub
na takie stylizowane. Mogą dominować
we wnętrzu lub być wyrazistym dodatkiem. Styl vintage cudownie się wpisuje
w mury starych kamienic, ale tak naprawdę jego miejscem są współcześnie
budowane domy. Ma współtworzyć
nowoczesne aranżacje. Vintage to coś
dla indywidualistów. Osób lubiących
bawić się stylami. Dla których mieszkanie nie jest zamkniętą kompozycją,
ale przestrzenią, która żyje, ma duszę.
To coś dla ludzi z temperamentem,
który każe im ustawić na tle szarej betonowej ściany krzesło typu „skoczek”,
a na marmurowym blacie w kuchni toster czy filiżankę jak z kredensu babuni.
Chodzi o to, by łączyć stare z nowym.
Tak powstają wnętrza z charakterem
i niepowtarzalnym klimatem.

ENGLISH HOME

Lampa
DUKA
259,99 zł

L

MEDICINE

Kochamy vintage za możliwości. Za mieszanie
stylów, zabawę w kontrasty, łączenie przeciwieństw.
I to, że czyni dom niebanalnym.

W DUCHU
Filiżanka
MENSA
HOME
95 zł

Kawa
KRAKOWSKI KREDENS
39,99 zł
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FOTOJOKER

Toster
MENSA
HOME
879 zł
Szklanka
À TAB
9,50 zł

Szkatułka
HOME&YOU
od 39 zł

Filiżanka
PORCELANA
KRISTOFF

Wycieraczka
KOMFORT
39,99 zł

VINTAGE
PODRÓŻ RETRO

Lampka
CASTORAMA
59,97 zł

Stojak na butelki
DUKA
159,99 zł

Papierośnica
GADŻECIAK
79 zł/zestaw

Woda
perfumowana
THE BODY
SHOP
169 zł

Marzysz o domu w stylu vintage i szukasz inspiracji?
Wybierz się na Rivierę Francuską z biurem podróży
Itaka. Rejon słynie ze słońca, cudownego morza
i… nostalgicznych klimatów. Prowansalskie miasteczka
zapraszają do urokliwych sklepów. Podobne znajdziesz na Starym Mieście w Nicei czy na Le Suquet
– historycznej dzielnicy w Cannes. Spacer uliczkami
Saint-Paul-De-Vence, ulubionego miasta artystów,
obudzi w tobie twórczą duszę i kreatywność.
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LIFESTYLE
Anna Wyszkoni

MAGNOLIAMAG

Bliskie spotkania

CAŁKIEM

NOWA
Postanowiła zostać piosenkarką w wieku 5 lat. Śmieje się,
że musiała osiągnąć swój cel, bo nigdy nie miała na życie
planu B. Dziś Anna Wyszkoni świętuje piękny jubileusz...
AGNOLIA PARK: 20 lat na scenie.
Czujesz się spełniona jako artystka?
ANNA WYSZKONI: I tak, i nie. Gdy człowiek mówi, że jest spełniony, to tak jakby
nie miał już nic do zrobienia. A ja czuję,
że jeszcze dużo przede mną. Wiem, że
osiągnęłam wiele, ale nie traktuję jubileuszu
jako podsumowania. Przez 14 lat występowałam z zespołem Łzy – niezwykły czas,
choć czasem burzliwy. Uczyliśmy się na
błędach. 6 lat temu zdecydowałam się na
drogę solową… Ale jako kobieta czuję się
spełniona. Mam wspaniałą rodzinę i dom,
w którym cudownie odpoczywam. Mam
do kogo wracać. Idealny balans w życiu.

M

MP: Co daje ci siłę i napędza do życia?
AW: Samo życie jest fascynującą siłą napędową. I mój zawód. Robię to, co kocham.
Spełniam marzenia. Niezwykłą energię dają
mi ludzie, rozmowy z nimi, ich listy, emaile.
Nic tak nie napędza jak słowo dziękuję.
MP: Jak cię zmieniło tych 20 lat?
AW: Zaczynałam, mając 16 lat, byłam
dziewczynką. Zamkniętą w sobie. Zahukaną.
Liczyła się tylko muzyka. Dziś jestem
dojrzalsza. Otworzyłam się na ludzi. Mam
inne priorytety. Inne wartości chcę przekazać w piosenkach. Trudne momenty sprawiły, że patrzę na życie z większym dystansem. Pozwalam sobie na błędy. Na większą
spontaniczność. Gdy coś się nie uda,
mówię trudno, jutro zaczniemy od nowa.
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MP: Przełomowy moment w karierze?
AW: Nagranie pierwszej solowej płyty.
Marzyłam o tym, natomiast nic specjalnego
w tym celu nie robiłam, do czasu… Szukaliśmy z zespołem Łzy producenta kolejnej
płyty. Znaleźliśmy. Tyle że odmówił współpracy z zespołem, za to powiedział, że chętnie
wyprodukuje moją solową płytę. Zaczęłam
działać. Ta płyta wiele zmieniła. Drogi z zespołem rozeszły się. Przyszłość była wielkim
znakiem zapytania. Ale udało się.
MP: Kto tworzy twój sceniczny wizerunek?
AW: Pracowałam z kilkoma stylistami, ale
różnie się czułam w ich kreacjach. Obecnie
także korzystam z ich propozycji, ale też
ubieram się sama. Jedne stylizacje są lepsze, inne gorsze, ale przecież nigdy nie będę
się podobać całemu światu.
MP: Pamiętasz pierwsze sceniczne kreacje?
AW: Niestety tak. Rozciągnięty czarny sweter, czarne glany. Na pierwszym koncercie
wystąpiłam w podartej skórzanej kurtce
koleżanki. Ona chciała ją wyrzucić, ja ją założyłam na scenę. Dziś lubię luźną elegancję
– na scenie i na co dzień. Ubrania muszą
być wygodne, ale z charakterem. Na koncercie jest odważniej. Lepiej, jeśli sceniczny kostium jest przesadzony niż zbyt poprawny.

sobie siebie. Gdybym nie realizowała się
w Polsce, tam szukałabym swojego miejsca
na ziemi. Lubię też Nowy Jork, ale jego tempo szybko mnie męczy. Po tygodniu chcę
wracać do domu. Do mojej kuchni, ogrodu.
Tu czuję się najlepiej. Po pracy, która jest
wyczerpująca, tu szukam wyciszenia.
MP: Masz ulubione miejsca we Wrocławiu?
AW: Mieszkam pod Wrocławiem i szczerze
mówiąc, pojawiam się w mieście rzadko,
zwykle na zakupy. Odwiedzam wtedy Magnolię. Ze względu na różnorodność sklepów
i… swobodę. Ludzie przyzwyczaili się do
mojej obecności. Nie czuję się taka obserwowana. Często też zaglądam na Stare Jatki.
Uwielbiam dawać prezenty, w tym klimatycznym historycznym miejscu jest mnóstwo
galeryjek z rękodziełem lokalnych artystów
i rzemieślników. Fantastyczne przedmioty.
MP: Co byś robiła, gdybyś nie została piosenkarką?
AW: Nigdy nie miałam planu B. Od zawsze
byłam skupiona na muzyce. Wykorzystywałam
każdą okazję, żeby śpiewać, tańczyć. Odkąd
skończyłam 5 lat, mój cel był jasno sprecyzowany. Pomogła mi w tym moja ówczesna
idolka Sandra. Chciałam robić to, co ona,
żyć jak ona. W niemieckiej telewizji obejrzałam program, w którym opowiadała o sobie,
pokazywała swój dom. A w nim wiszące nad
schodami złote i platynowe płyty. Powiedziałam wtedy rodzicom – zobaczycie, w moim
domu będzie tak samo. I rzeczywiście jest!
MP: Jaka będzie twoja nowa płyta?
AW: Jak zwykle bardzo osobista.
Ukaże się w styczniu.

MP: Są miejsca, które cię inspirują?
AW: Jest ich kilka, ale najbardziej lubię Londyn. Jest miastem, w którym wyobrażam
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KULTURA

MAGNOLIAMAG

Po godzinach

MUZYKA
Fot. Szymon Szcześniak

BITWA KSIĄŻEK

BEATA KOZIDRAK chwilowo porzuciła swoją macierzystą grupę
Bajm, by nagrać trzecią solową
płytę „B3”. Odważnie zmieniła
nie tylko wizerunek, ale także
styl muzyczny.

Fot. Piotr Kałuża

inomani będą zachwyceni. Na ekrany
wchodzi wiele wyjątkowych obrazów.
Wielbiciele Toma Hanksa mogą go podziwiać w filmie „Inferno”. To historia profesora,
który próbując rozwikłać zagadkę pewnego
symbolu, zaczyna podążać śladami poema-

K

„I LOVE POLSKA” to już czwarta
porcja wielkich polskich hitów
ostatnich pięciu dekad, zebrana
przez Marka Sierockiego.
Większość z nich tworzy kanon
polskiej muzyki rozrywkowej.

Winyle
Płyty winylowe i gramofony przeżywają swój
wielki powrót. Ich popularność podyktowana
jest nie tylko wartością sentymentalną,
ale również doskonałą jakością dźwięku.
Wiedzą o tym koneserzy muzyki i producenci.

„FEAR” to osiemnasty studyjny
album grupy Marillion, na którym
znajduje się 5 nowych utworów.
Muzycy są przekonani, że będzie
to najlepsza płyta w ich historii
– i teksty, i muzyka są wyjątkowe.

JOANNA LAMPARSKA
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BASTILLE wydała album „Wild
World”. To druga płyta brytyjskiej
formacji, zwiastuje ją singiel
„Good Grief”, utrzymany jednocześnie w euforycznym
i melancholijnym stylu.

Jesteście wielbicielami mrocznych kryminałów? Sięgnijcie
po książkę Marka Krajewskiego
„Arena Szczurów”. Przeniesiecie
się w powojenną rzeczywistość
pełną zdrajców. Przeżyjecie
chwile grozy i poczujecie się
jak w labiryncie bez wyjścia.
Komisarz Popielski, prowadząc
tajne śledztwo, trafia do piekła.
Czy dla ocalenia własnego życia
zdecyduje się zabić?

Książki i płyty dostępne są w Empiku, księgarniach Matras

FILM

CD

MAREK KRAJEWSKI

Nie sięgajcie po „Złoty pociąg”,
jeśli chcecie zachować spokój.
To prawdziwa historia o zaraźliwej gorączce złota, która nie
oszczędza nikogo. Kilkaset
stron dla odważnych, którzy nie
obawiają się wejść w środowisko, gdzie ludzie boją się swojej
wiedzy, a dla słowa „skarb”
poświęcą samych siebie. Jedno
jest pewne, po tej lekturze sami
ruszycie na poszukiwania.

KINO
HELIOS

MICHAEL BUBLÉ – najbardziej
szarmancki i czarujący wokalista świata powraca! Na płycie
„Nobody But Me” znalazły się
trzy nowe piosenki oraz zapierające dech interpretacje klasyków.

STING „The Studio Collection”
zawiera osiem najważniejszych
studyjnych płyt w solowej karierze piosenkarza. Ten wyjątkowy
box wyprodukowała wytwórnia
A&M Records.

tu Dantego. Wkracza tym samym w świat
pełen niespodzianek i niebezpieczeństw.
Miłośnicy dobrego kryminału z pewnością nie przegapią „Dziewczyny z pociągu”,
nakręconej na podstawie bestsellerowej
powieści Pauli Hawkins pod tym samym

tytułem. Wizjonerski reżyser Tim Burton
w filmie „Osobliwy dom pani Peregrine”
wprowadza nas w magiczny świat poza czasem i przestrzenią. Polskie kino reprezentuje „Szkoła uwodzenia Czesława M.” – film
o konsekwencjach życiowych wyborów.

WROCŁAW EUROPEJSKĄ STOLICĄ KULTURY

Summer Rental

Play with Glass

Guitar masters

Kolekcja Marxa gości we
Wrocławiu. Dzieła Warhola,
Rauschenberga, Beuysa,
Kiefera i wielu innych wybitnych artystów współczesnych
można oglądać od sierpnia
we wrocławskim Pawilonie
Czterech Kopuł w Muzeum
Sztuki Współczesnej. To jedna
z najważniejszych wystaw
organizowanych w ramach
programu Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016.

Już po raz piąty artyści
i entuzjaści sztuki szkła
spotkają się w dniach
15–23 października we
Wrocławiu na Europejskim
Festiwalu Szkła „Play with
Glass”. Z każdym rokiem festiwal wywołuje coraz większe
zainteresowanie – w Polsce
i za granicą. Powoli wyrasta
na najważniejszą w Europie
cykliczną imprezę związaną
ze sztuką szkła.

W tym roku formułę Międzynarodowego Festiwalu
Gitarowego, przyciągającego
najlepszych gitarzystów
świata, poszerzono o prestiżowy konkurs. Różnorodność gitarowych brzmień
wypełni miasto w październiku i listopadzie. W ramach
festiwalu odbędzie się wiele
koncertów, na których swoją
mistrzowską klasę zaprezentuje m.in. Anoushka Shankar.

Muzeum
„Pana Tadeusza”
To wyjątkowe miejsce na
literackiej mapie miasta, Polski i Europy, gdzie zobaczymy m.in. rękopis poematu.
Muzeum to nie tylko ekspozycje stałe oraz bogaty
program wystaw i wydarzeń artystycznych. Uwagę
przyciąga innowacyjna
działalność edukacyjna

Olimpiada
teatralna
Do głównego programu
międzynarodowego festiwalu teatralnego zaproszeni zostali twórcy, którzy
odmienili oblicze teatru
XX i XXI wieku. Zaprezentują
oni zarówno spektakle już
docenione, jak i premiery
oraz koprodukcje przygotowane specjalnie z okazji
Europejskiej Stolicy Kultury.
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INFO
MODA

MAGNOLIAMAG

Spis sklepów

Strellson – 506 457 896

Mądra Główka – 694 468 789

KFC – 713 861 753

Bershka – 713 885 115

Superdry – 505 625 432

Moda Dziecięca – 883 117 775

Krakowski Kredens – 713 385 368,

Orange – 801 505 505
Pagart tour – 713 479 855

Bialcon – 885 552 208

Tallinder – 572 708 205

Reporter Young – 123 957 175

696 490 014

Pakowanie prezentów

By o la la – 797 824 998

Tally Weijl – 728 438 543

Smyk – 224 610 169

Kuchnie Świata – 717 351 748

Paris Optique – 713 385 337

Bytom – 602 458 740

Tatuum – 783 933 237

ToysBox – 519 046 415

La Paryżanka – 501 822 917

Play – 790 032 243

C&A – 713 385 026 wew. 102

TK Maxx – 713 394 980

CamaÏeu – 713 385 091

Tommy Hilfiger – 713 688 885

Carry – 713 555 089

Le Cafe – 661 951 588

Plus – 713 885 893

McDonald’s – 501 383 322

Poczta Polska – 501 473 701

Top Secret – 695 122 646

ELEKTRONIKA/
MULTIMEDIA/PRASA

Mr Chilly – 603 308 991

Pralnia 5àSec – 713 555 174

Cropp – 785 003 098

TriniTy – 600 039 548

Ab Foto – 713 385 382

North Fish – 885 951 128

Sygma Bank

Cubus – 692 861 255

Vissavi – 713 625 990

Atelcom – 506 000 475

Ohh! Sushi & Grill – 713 500 368

T-Mobile – 717 257 550

Deni Cler – 661 981 063

Vistula – 783 781 625

Carto Store – 728 448 514,

Owocowy Raj – 721 614 505

Travelplanet.pl – 717 717 631

Diverse Man – 585 000 649

Wólczanka – 783 781 785

664 162 286

Pijalnia Czekolady E.Wedel

TUI – 717 262 650

Diverse Woman – 585 000 440

Wrangler Lee – 713 385 408

Denon – 713 161 679

– 713 385 247

Dom Mody – 790 899 342

Zara – 713 885 010

Empik – 224 510 371, 605 120 497

Pizza Hut – 519 191 416

WYPOSAŻENIE DOMU

Fotojoker – 713 605 931

Pizza Hut Express – 713 861 991

à Tab – 713 688 867

Esprit – 713 885 219, 691 138 543
Femestage Eva Minge

BIELIZNA

InMedio – 713 385 015

Przysmaki Domu Wiśniowieckich

Castorama – 713 653 100

– 609 991 943

Calzedonia – 713 119 650

iSpot – 801 802 882

– 510 100 165

Duka – 717 277 220

Fratelli – 713 385 105

Chantelle – 713 329 619

Kolpolter – 713 385 267

Redberry – 531 807 055

English Home – 713 333 805

Gerry Weber – 713 625 778

Dalia – 713 118 223

Komputronik – 713 385 298

Sevi Kebab – 603 769 855

Home& You – 713 385 129,

Guess – 71 338 56 69

Esotiq – 785 003 151

Księgarnie Świat Książki – 713 417 205

Starbucks – 713 861 609

691 901 773

H&M – 713 904 440

Etam – 713 333 836

Matras Księgarnie – 713 625 716

Subway – 513 429 632

Hurom

House – 785 003 216

Gatta – 713 885 242, 667 884 300

Parktel – 795 744 902

Świat Orzechów – 796 596 880

Komfort – 695 882 811

KappAhl – 713 385 125

Intimissimi – 222 058 000

Samsung Brand Store – 606 942 943

Tchibo – 785 789 483

Mensa Home – 883 680 003

Kastor – 713 385 097

Triumph – 58 690 45 12

Saturn – 713 918 190

Vege Life – 713 906 587

Porcelana Kristoff – 782 120 225

Kortas – 570 692 221

Veneziana – 713 385 323

Telakces – 783 239 293

Vivian – 501 822 916

Lavard – 693 481 080

BIŻUTERIA I AKCESORIA

OBUWIE

ROZRYWKA

LC Waikiki – 713 385 081

Agama – 666 256 896

Aldo – 602 107 149

Funlab

Levi’s Store – 713 335 040

Apart – 713 385 188

Apia – 605 100 779

Helios – 713 555 354

Medicine – 665 850 509

Bijou Brigitte – 713 385 420

Badura – 728 806 486

Mohito – 785 003 495

Briju – 713 384 400

CCC – 713 385 265

SPORT

Denique – 713 332 325

Molton – 507 017 233

By Dziubeka – 698 520 787

Crocs – 530 377 283

4F – 71 333 38 87

Douglas – 713 385 250

Monnari – 504 837 329

Caviallo – 664 082 874

Deichmann – 713 555 190

Adidas – 728 409 924

Gafas – 71 333 27 23

New Look – 734 495 602

Chrono – 713 385 322

Ecco – 713 332 388

City Sport Partner – 713 775 242

Golden Rose – 508 467 573

New Yorker – 713 385 213

Jubilo – 513 928 784

Geox – 602 227 442

Decathlon – 717 491 900

Inglot – 713 556 119, 662 308 557

Ochnik – 601 440 276

Jubitom – 667 778 227, 713 336 976

Gino Rossi – 713 885 895,

Décimas – 713 118 064

Mac – 697 894 312

Olsen – 713 362 224

Łyko – 713 385 376

696 538 439

Hobby4Men.com – 713 491 108

Manicure Express – salon: 606 860

Orsay – 713 385 266

O bag

Intershoe – 713 385 028

InterSport – 124 448 888

658, stoisko: 530 133 261

Oysho – 713 885 150

Pandora – 713 885 272

Kazar – 713 385 374

Jack Wolfskin – 713 904 353

Neo Nail – 518 736 686

Pako Lorente – 784 431 978

Parfois – 604 445 138

Prima Moda – 713 385 436

Jatomi Fitness – 717 230 500

Organique – 883 320 452

Pako Lorente Woman – 794 294 225

Piotrkowski Biżuteria – 513 815 896

Ryłko – 728 415 074

New Balance – 713 361 837

Rossmann – 426 139 700

Paryżanka Boutique – 882 946 938

Portfele Peterson – 884 611 845

Salamander – 713 468 048

Nike – 604 547 179

Sephora – 717 254 208

Patrizia Aryton – 795 570 894

Samsonite – 713 625 798

Venezia – 713 385 069, 510 999 630

Pafoscan Sport – 713 385 441

The Body Shop – 697 910 482

Pawo – 724 541 607

Swarovski – 796 580 509

Wojas – 713 385 347, 667 600 113

Reebok – 728 409 912

Twoje Soczewki – 713 885 886

Peek & Cloppenburg – 713 331 240

Swiss – 713 909 629

The North Face – 713 118 228

Unique Boutique – 717 336 668,

Pierre Cardin – 713 333 040

Thomas – 881 518 901

Pretty One – 500 172 299

Time Trend – 713 111 101

RESTAURACJE I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Próchnik – 721 077 399

Tous – 608 031 335

Bacówka – 667 680 857

USŁUGI

Vision Express – 509 007 125

Promod – 694 775 037

W.Kruk – 661 980 716

Burger King – 713 861 787

City Handlowy – 717 565 503

Yves Rocher – 713 885 299

Ptakmoda – 508 098 730

Wittchen – 501 854 195

Centrum Wina – 508 000 713

Eurobank – 728 978 143

Ziaja – 722 089 937

Pull&Bear – 713 885 089

Yes – 713 333 959

Coffe & More – 781 514 413

Fryzjerek Salon Rodzinny

Quiosque – 717 230 152

Yoko – 666 357 949

Costa Coffee – 713 904 546

– 512 627 400

INNE

Cukiernia Sowa – 713 385 296

Igła z nitką – 713 385 451

Bankomaty Euronet
Chic Elektroniczne Papierosy

Kubenz – 727 444 343

Reserved – 571 316 123

ZDROWIE I URODA
Apteka Super-Pharm – 713 607 440
Broadway – 713 385 035,
713 385 027

Clinique – 71 351 64 33, 668 480 974

Worldbox – 577 317 641

534 938 202

Vipera Cosmetics

Scoppio – 518 128 126

DZIECI

Demmers Teahouse – 713 385 162

Itaka Biuro Podróży – 713 479 850

Simple – 713 385 294,

Bartek – 506 397 230

Dom Lodów Barton – 533 762 883

Kantor Korona – 71 338 53 65

– 888 152 581

602 652 748

Coccodrillo – 519 350 224

Express Kuchnia Marche

Kantor Mennica Złota

Gadżeciak – 601 860 110

Sinsay – 785 003 871

Gralapagos – 668 092 626

– 665 665 397

– 660 783 343

Leopardus – 122 822 783 wew. 9

Sizeer – 785 760 025

Labibu sala zabaw – 512 559 953

Express Oriental – 505 796 831

Millennium Bank – 0 801 331 331

Pan Tulipan – 690 146 900

Solar – 71 338 53 12

Lego – 713 119 626

Frankie’s – 796 694 512

Mister Minit – 713 385 452

Tesco – 713 881 852

Stradivarius – 71 388 50 66

Lily Kids – 695 166 000

Karmello – 533 360 710

NC+ – 501 630 663
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