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Tramwaj na Kujawskiej to 
inwestycja, o której mówi-
ło się już od lat 80. ubiegłe-

go wieku, gdy tylko ułożono torowi-
sko na ul. Wojska Polskiego – mówi 
prezydent Bydgoszczy, Rafał Bru-
ski. –Koszt całego przedsięwzięcia 
łącznie z zakupem nowoczesnych 
tramwajów i uruchomioną już prze-
budową węzła Szarych Szeregów 
to ponad 350 mln zł. To najwięk-
szy projekt komunikacyjny realizo-
wany w centrum Bydgoszczy. Trud-
no go sobie wyobrazić bez unijnego 
wsparcia. Już w 2014 roku negocju-
jąc kontrakt terytorialny zapewnili-
śmy sobie 168 mln zł dofinansowa-
nia. Mam nadzieję, że konsorcjum, 
w składzie z firmami z Bydgosz-
czy i regionu sprawnie będzie reali-
zować wszystkie prace i szczegól-
ną uwagę zwróci na ogranicza-
nie utrudnień w tak newralgicznym 
punkcie miasta. 

Krótsze i wygodniejsze 
podróże

Do tej pory tramwaje obsługujące naj-
większe osiedla na górnym tarasie 
mogły kursować wyłącznie z wyko-
rzystaniem torowiska wzdłuż ul. 
Perłowej. Dla mieszkańców Wyżyn 
i Wzgórza Wolności była to znacz-
nie dłuższa trasa, dlatego w drodze do 
centrum wybierali linie autobusowe 
lub własny samochód. Wraz z rozbu-
dową ul. Kujawskiej to tramwaj sta-
nie się najwygodniejszym środkiem 
transportu. Linie z Kapuścisk i Gli-
nek będą mogły jechać po wydzie-
lonym torowisku wzdłuż ul. Woj-
ska Polskiego, Kujawskiej i Bernar-
dyńskiej i w kilkanaście minut dotrą 
do centrum. Inwestorem działającym 
w imieniu miasta oprócz ZDMiKP, ze 
względu na duży zakres wodociągo-
wy jest także spółka MWiK. W dwu-
etapowym przetargu na to zada-
nie najkorzystniejszą ofertę złoży-
ło konsorcjum firm: PBDI z Torunia, 
Gotowski z Bydgoszczy i Tor-Krak 
z Krakowa. Wyceniło ono wartość 
prac na 167 mln zł i zadeklarowało 
realizację robót w ciągu 24 miesię-
cy. Inwestycja po zakończeniu ma być 
objęta też 8-letnią gwarancją.

- Zrobimy wszystko by jak naj-
lepiej wywiązać się z tego zadania. 
Będziemy również starać się minima-
lizować utrudnienia, wiedząc jak waż-
ne jest to dla inwestora - mówi proku-
rent firmy PBDI, Marcin Szerszeń. 

- To dla nas bardzo ważny kon-
trakt – dodaje prezes firmy Gotow-
ski, Marek Gotowski. – Od począt-
ku wspólnie z naszymi partnerami 
budowaliśmy ofertę, która okazała 
się najlepsza dla inwestora. Po dru-
gie to kolejne zlecenie realizowa-
ne w naszym rodzinnym mieście. 
To zawsze zobowiązuje do najwyż-
szych standardów. To również zada-
nie pozwalające wykorzystać nasz 
potencjał. 

W uroczystym podpisaniu umo-
wy uczestniczyli również prokurent 

firmy PBDI Roman Rubach, prezes 
zarządu firmy Tor-Krak Wiesław 
Niedziela, wiceprezydent Bydgosz-
czy Mirosław Kozłowicz oraz przed-
stawiciele ZDMiKP. 

Przekazanie placu budowy 
nastąpi niebawem. Harmonogram 
prac na Kujawskiej uwzględnia 
inne zadania rozpoczęte na górnym 
tarasie. Wstępnie na okres zimo-
wy i wiosenny planowane są przede 
wszystkim roboty, które nie będą 
istotnie utrudniać ruchu. Najwięk-
szy zakres prac budowlanych reali-
zowany będzie od połowy przyszłe-
go roku po zakończeniu głównych 
robót na węźle Szarych Szeregów. 
Wyprzedzająco wykonano niezbęd-

ne wycinki i rozbiórkę kamienicy 
przy Zbożowym Rynku 3. 

Torowisko w wykopie, 
priorytet dla komunikacji

Inwestycja zakłada budowę nowego 
torowiska tramwajowego i drugiej 
jezdni na odcinku od ronda Kujaw-
skiego do ronda Bernardyńskiego. 
Konieczna jest także modernizacja 
obu rond oraz dróg dojazdowych. 
Ulica Bernardyńska przebudowa-
na zostanie od ronda Bernardyń-
skiego do mostu. Po stronie wschod-
niej posiadać będzie układ ścieżek 
i chodników połączony z trakta-
mi spacerowo-rowerowymi położo-
nymi na nabrzeżu Brdy. Od strony 
zachodniej trakty zostaną przebudo-
wane do placu Kościeleckich.

Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruń-
ska będzie rozbudowany do dwóch 
jezdni od ul Długiej do ul. Babia 
Wieś. Rondo Kujawskie ze względu 

na konieczność zmniejszenia pochy-
lenia linii tramwajowej musi zostać 
obniżone. Linia tramwajowa pomię-
dzy dwiema jezdniami ul. Kujaw-
skiej również będzie na znacznym 
odcinku znajdowała się poniżej 
poziomu jezdni. Będzie to wyma-
gało budowy murów oporowych. 
Na jezdni wschodniej ul. Kujaw-
skiej wydzielony zostanie również 
buspas.

Wszystkie rozwiązania dosto-
sowane będą do osób niepełno-
sprawnych, co oznacza m.in. budo-
wę pochylni dla wózków czy wypo-
sażenie sygnalizacji drogowej 
w sygnalizatory dźwiękowe, wbudo-
wanie elementów ryflowanych uła-
twiających orientację osobom nie-
pełnosprawnym. 

Kujawska to nie koniec

Z ronda Kujawskiego torowisko 
zostanie od razu wyprowadzone 

na fragmencie ul. Solskiego. Uła-
twi to w przyszłości dalszą rozbudo-
wę linii, a do tego czasu odcinek ten 
ma pełnić funkcję toru odstawczego. 
Prace koncepcyjne nad linią przez 
Szwederowo do ronda Grunwaldz-
kiego zostaną zlecone już w przy-
szłym roku. Zakłada się, że budo-
wa tego torowiska będzie możli-
wa w kolejnej perspektywie unijnej 
w latach 2021-27. 

Zlikwidowana zostanie nato-
miast pętla przy ul. Karpackiej, 
ponieważ jej dalsze istnienie jest 
niemożliwe, między innymi z uwa-
gi na konieczność obniżenia ron-
da. Zaplanowano jednak rozbudowę 
pętli przy ul. Magnuszewskiej oraz 
przebudowę torowiska pomiędzy 
ul. Magnuszewską, a węzłem Woj-
ska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – 
Szarych Szeregów (wraz z węzłem). 
Te prace już trwają, zlecone zosta-
ły już latem. Kosztują one kolejne 
65 mln zł. 

fo
T.

 K
B

167 mln zł
Koszt prac budowlanych na 
Kujawskiej.

65 mln zł
Koszt prac budowlanych na 
węźle Szarych Szeregów. 

118 mln zł
Koszt 15 nowych długich 
Swingów.

140 szt.
Nowe miejsca parkingowe 
przy r. Kujawskim.

8 lat
Gwarancja.

Drogowe utrudnienia  
przy ulicy Kujawskiej
Trwa budowa linii tramwajowej
Rozbudowa ulicy Kujawskiej w toku. W połowie lutego br. rozpoczęły się pierwsze większe rozbiórki  budynków, 
wcześniej przeprowadzono też wycinkę drzew. Warto wiedzieć, że pod koniec ubiegłego roku prezydent Bydgoszczy 
Rafał Bruski i przedstawiciele konsorcjum wykonawczego podpisali umowę na przebudowę tej ulicy. Inwestycja zakłada 
budowę nowego torowiska, jezdni, buspasów, parkingów, dróg rowerowych i chodników. Zdecydowanie usprawni 
poruszanie się po centrum. Wcześniej miasto zamówiło nowoczesne tramwaje do obsługi nowego torowiska. Na duże 
inwestycje tego typu pozyskano już blisko miliard złotych unijnego dofinansowania.
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reklama na
tania i skuteczna

zapytaj o szczegóły !!! reklama@bydgoszcz.com
tel. 664 125 126

R E K L A M A

Inwestycja polega na przebudo-
wie trybuny wschodniej, sekto-
ra „B”. Realizacja będzie nowo-

czesnym w pełni wyposażonym 
miejscem, spełniającym wszel-
kie istotne wymogi. Kibice będą 
mogli skorzystać także z nowe-
go parkingu, a sami zawodnicy 
będą mieli do dyspozycji specjalny 
park maszyn wyposażony w  boksy 
i garaże. Stworzone zostaną również 
pomieszczenia socjalne i sanitarne.

- Rozszerzyliśmy zakres prac, 
tak by nowy obiekt spełniał wyma-
gania Ekstraligi Żużlowej  i Polskie-
go Związku Motorowego. Wierzę, że 
przyczyni się to do rozwoju bydgo-
skiego żużla i  powrotu do najwyż-
szych klas rozgrywkowych. Jeśli 
wypełnimy nowe trybuny kibicami 
jestem otwarty na dalszą moderni-
zację stadionu Polonii. – Tłumaczył 
podczas podpisania umowy Prezy-
dent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Wiadomo, że modernizacja 
obiektu przy ul. Sportowej kosztować 
będzie więcej niż zakładały szacun-
ki z roku 2015. Całość pochłonie aż 
21,5 mln zł. Finanse będą miały jed-
nak pokrycie w tym, co zostanie zro-
bione. Zakres prac zostanie powięk-
szony. Przebudowę przeprowadzi fir-
ma z Bydgoszczy - EBUD. Jej oferta 
okazała się najkorzystniejsza w cza-
sie ogłoszonego wcześniej przetargu. 
Dzięki przeprowadzonej moderni-
zacji Stadion Polonii będzie spełniał 
wymogi Ekstraligi Żużlowej.

W ramach 
inwestycji 
powstanie:
-  trybuna (zwiększony zakres 

w stosunku do pierwotnego 
projektu)

- nowy parking
-  zaplecze dla zawodników
-  zaplecze socjalne 
-  zakończenie prac wiosną 

2020 roku
-  cel: jak najmniejsza kolizja 

z sezonem żużlowym
Na przebudowanej części stadionu powstanie 2,5 tys. nowych miejsc.

Przebudowa trybuny  
na Stadionie Polonii 
Miasto szykuje się do realizacji inwestycji, na którą czekaliśmy od dawna. W drugiej połowie lutego podpisano umowę 
z wykonawcą, firmą EBUD na rewitalizację trybuny wschodniej – Sektor „B”. Koszt inwestycji wyniesie 21,5 mln 
złotych. Prace zakończą się wiosną przyszłego roku.



6 bydgoszcz com

Podczas konferencji prasowej 
w Bydgoszczy Prezes Zarzą-
du Waimea Holding S.A. 

Andrzej Rosiński zaprezentował 
nowy projekt Grupy Kapitałowej 
Waimea Holding S.A. Waimea MM 
– Małe Magazyny. Waimea Holding 
S.A. rozpoczyna proces budowy hal 
magazynowych klasy A z małymi 
modułami magazynowymi do sprze-
daży i na wynajem. W całej Pol-
sce, w miastach powyżej 150 tysię-
cy mieszkańców, powstanie kil-
kadziesiąt tego typu obiektów na 
działkach o powierzchni od 1,8 ha 
do 3 ha. Hale o powierzchni całko-
witej między 7 000 a 15 000 mkw. 
będą posiadać własną infrastrukturę 
– pomieszczenia biurowo-socjalne, 
uniwersalne bramy przeładunkowe 
oraz parkingi. Powierzchnie maga-
zynowe - małe moduły, w zależ-
ności od lokalizacji, będą dostępne 
już od 300 do 1 000 mkw. Budynki, 
poprzez dostępność małych modu-
łów magazynowych wraz z udogod-
nieniami, będą tworzyć wygodne 
miejsce do prowadzenia działalno-
ści z uwzględnieniem indywidual-
nych potrzeb przedsiębiorcy. Pierw-
sze tego typu inwestycje inwestor 
planuje zrealizować w Bydgosz-
czy, w Nadarzynie koło Warsza-
wy, w Poznaniu oraz  w Gdańsku. 
Waimea Holding będzie także zarzą-
dzać nieruchomościami oraz świad-
czyć usługi komercjalizacji na zlece-
nie przyszłych inwestorów. – Bacz-
nie obserwujemy rozwój handlu 
i produkcji w naszym kraju, widzi-
my rosnący popyt na małe moduły 
magazynowo-produkcyjne w wie-
lu regionach Polski. Dynamiczny 
rozwój sektora e-commerce dodat-
kowo potęguje popyt na magazy-
ny z małymi modułami. Położenie 
magazynu w granicach administra-
cyjnych miast, umożliwia firmom 
szybką dystrybucję towarów. Pierw-
szy tego typu obiekt zrealizowa-
liśmy z dużym sukcesem właśnie 
w Bydgoszczy. Dopasowane do 
potrzeb najemców magazyny cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem 
i 100 procent powierzchni w byd-
goskiej hali SBU zostało wynajęte. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku rozpoczynamy budowę nowej 
inwestycji Waimea MM Bydgoszcz 
z małymi modułami magazynowy-
mi. Nowoczesne przestrzenie maga-
zynowo-produkcyjne zapewnią fir-
mom doskonały rozwój, podniosą 
warunki, jakość oraz kulturę pracy – 
podkreśla Andrzej Rosiński, Prezes 
Zarządu Waimea Holding S.A. 

Pierwsza inwestycja Waimea 
MM - Małe Magazyny została przy-
gotowana do realizacji w Byd-
goszczy. Rozpoczęcie prac budow-
lanych zaplanowano na czer-
wiec br. Projekt Małe Magazyny 
w Bydgoszczy przewiduje budo-
wę 19 modułów magazynowych 
o powierzchni 527 mkw. wraz 
z towarzyszącą powierzchnią biuro-
wo-socjalną 86 mkw. Budynek kla-
sy A o powierzchni 11 780 mkw. 
jest zaprojektowany z podziałem na 
moduły magazynowo-produkcyjne, 
z możliwością uruchomienia pro-
dukcji lekkiej, wraz z dedykowa-
nym do każdego modułu zapleczem 

biurowo-socjalnym. magazyno-
wego. –  Projekt Małe Magazyny 
(MM) przewiduje realizację budyn-
ków magazynowych klasy A wraz 
ze wszelkimi udogodnieniami oraz 
standardem jak dla dużych, nowo-
czesnych magazynów skierowane 
jednak do odbiorcy, który do swo-
jej działalności wymaga magazynu 
o powierzchni poniżej 1000 mkw. 
W naszej ofercie stawiamy na ela-
styczne warunki współpracy 
w postaci unikatowej na rynku moż-
liwości zakupu modułów magazy-
nowych lub najmu powierzchni. 
Najemcom oferujemy czynsz w pol-
skich złotych aby nie ponosili ryzy-
ka walutowego. Decydując się na 
współpracę z Waimea Holding S.A. 
nasi klienci otrzymają równocze-
śnie profesjonalną obsługę zarzą-
dzania nieruchomością oraz wspar-
cie w pozyskaniu finansowania lub 
najemców  – dodaje Adrian Biesaga, 
Dyrektor ds. rozwoju, odpowiedzial-
ny za tworzenie i rozwój projektu 
Małe Magazyny Grupy Kapitałowej 
Waimea Holding S.A.

Do dyspozycji najemców będą 
obszerne place manewrowe oraz 
miejsca parkingowe W ramach pro-
jektu Waimea MM stawki czyn-
szu będą oferowane w polskich 
złotych. Inwestycja powstanie 
w doskonałej lokalizacji, w połu-
dniowo-wschodniej części miasta 
Bydgoszcz z dostępem do komuni-
kacji miejskiej, przy ulicy Mokrej 
róg Chemicznej. Dogodne połącze-
nie z autostradą A1 i drogą ekspre-
sową S10 oraz z Portem Lotniczym 
w Bydgoszczy zapewnia dobry 
dostęp do inwestycji. Atutem byd-
goskiej lokalizacji jest jej doskonałe 
miejskie położenie, które gwarantuje 
dostęp do pracowników oraz trans-
portu publicznego. 

– Od wielu lat Bydgoszcz jest 
centrum przemysłowym wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Moc-
ny sektor produkcyjny, a zarazem 
dogodna lokalizacja Bydgoszczy 
na mapie Polski i skomunikowa-
nie z dużymi ośrodkami gospodar-
czymi, sprzyjają rozwijaniu się na 
tym obszarze rynku magazynowo-

-logistycznego. Można to dostrzec 
w coraz większej liczbie lokujących 
się w naszym mieście centrów dys-
trybucyjnych, a także powstających 
powierzchni magazynowych, któ-
rych aktualne zasoby sięgają już ok. 
345 000 m2  – mówi Edyta Wiwa-
towska, Prezes Bydgoskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego i doda-
je – Bydgoszcz to miasto gotowe na 
dalszy rozwój sektora magazyno-
wo-produkcyjnego. W tym zakresie 
duży potencjał dostrzegamy właśnie 
w rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw, które stanowią siłę napę-
dową dla lokalnej gospodarki.

Dynamiczny rozwój przedsię-
biorstw działających w Polsce wpły-
wa na rynek powierzchni maga-
zynowych i na sektor usług logi-
stycznych. Firmy małe i duże coraz 
chętniej zlecają prowadzenie pro-
cesów logistycznych wyspecja-
lizowanym zewnętrznym opera-
torom. Rynek staje się coraz bar-
dziej konkurencyjny, a klienci coraz 
bardziej wymagający to decydu-
je, że firmy zlecają realizację opera-

cji logistycznych firmom zewnętrz-
nym, tym samym poszukują 
mniejszych powierzchni magazyno-
wych, w halach SBU (Small Busi-
ness Units) na terenie całej Polski. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku Grupa Kapitałowa Waimea 
Holding podjęła decyzję o realizacji 
projektów deweloperskich Waimea 
Małe Magazyny w średnich mia-
stach na terenie całej Polski. Rynek 
powierzchni magazynowych rozwi-
ja się wraz z dynamicznie rozwijają-
cym się rynkiem e-commerce, oraz 
rozwojem logistyki Just in Time. 
Rosnąca popularność zakupów przez 
Internet stawia szereg wyzwań przed 
podmiotami. Jednym z fundamentów 
sukcesu na rynku handlu jest dobra 
logistyka i dobrze zlokalizowany 
magazyn. Dotyczy to praktycznie 
każdej branży, ale na rynku e-com-
merce właśnie ten element nabie-
ra szczególnego znaczenia. W kolej-
nych latach będzie widoczny dalszy 
wzrost zainteresowania powierzch-
niami logistycznymi SBU. Nie bez 
znaczenia tendencja skrócenia drogi 
dotarcia towaru do klienta, a to prze-
kłada się także na rosnące zapotrze-
bowanie na powierzchnie magazy-
nowe, w tym sektorze jest olbrzymi 
potencjał. Wiele międzynarodowych 
firm handlowych wykorzystuje pol-
skie magazyny do obsługi transak-
cji dotyczących innych krajów euro-
pejskich, co stanowi kolejny bodziec 
rozwojowy dla branży. 

Niewątpliwym atutem Grupy 
Kapitałowej Waimea Holding S.A. 
jest znajomość lokalnych potrzeb 
a przede wszystkim potrzeb najem-
ców, oraz szybkie reagowanie na 
nowe tendencje pojawiające na kra-
jowych i europejskich rynkach 
komercyjnych. Waimea Holding 
oferuje najnowocześniejsze roz-
wiązania i na każdym etapie pro-
cesu inwestycyjnego dba o zapew-
nienie wysokich standardów reali-
zowanych projektów. Gwarantuje 
najwyższą jakość obiektów magazy-
nowych realizowanych przez wyso-
kiej klasy specjalistów, doświadczo-
ny zespół architektów oraz uzna-
nych generalnych wykonawców. 
Są to inwestycje dedykowane dla 
przedsiębiorców, którzy preferują 
posiadanie magazynu na własność 
oraz inwestorów, którzy są zaintere-
sowani ulokowaniem wolnych środ-
ków finansowych i stałymi przycho-
dami z najmu.

„Małe Magazyny”
Nowy projekt Waimea Holding S.A. w Bydgoszczy
Grupa Kapitałowa Waimea Holding S.A. rozpoczyna w całej Polsce realizację nowego projektu Małe Magazyny. 
3 kwietnia br. w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa inaugurująca nową inwestycję Waimea MM – Małe 
Magazyny. W konferencji wzięli udział przedstawiciele inwestora – Grupy Kapitałowej Waimea Holding S.A., Urzędu 
Miasta Bydgoszcz oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji WAIMEA MM BYDGoSZCZ oferuje do sprzedaży i na wynajem i 19 modułów magazynowych 
o powierzchni 527 mkw. wraz z powierzchnią biurowo socjalną 86 mkw.
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Dziś trzymacie w rękach 
gazetkę, która jest dopeł-
nieniem naszej wieloletniej 

działalności w sieci. Uważamy, że 
przez lata zbudowaliśmy swoją mar-
kę, dlatego też teraz zdecydowali-
śmy się na „papierową” formę prze-
kazu, by dotrzeć do jeszcze większe-
go grona osób. 

Jak wyglądały nasze 
początki?

Cofnijmy się do końca lat 
’90. Internet powoli zaczyna racz-
kować w naszym kraju, a my jako 
rodowici bydgoszczanie chcemy 
pisać o mieście. Nie interesuje nas 
jednak tradycyjna forma. Chcemy 
czegoś więcej. Jest pierwszy wrze-
śnia 1999 roku. Wspólnymi siła-
mi tworzymy stronę internetową, 
nawiązujemy współpracę z dzien-
nikarzami oraz fotoreporterami i… 
Zaczynamy działać. Na początku nie 
było łatwo. Większość ludzi posia-
dających Internet, korzystała wte-
dy z modemów, a  stałe łącze było 
wówczas marzeniem. Nasz pierw-
szy serwer znajdował się w obec-
nym Uniwersytecie Technologiczno-
-Przyrodniczym. W tamtym czasie 
nie posiadaliśmy też profesjonalnego 
sprzętu, zdjęcia w większości robili-
śmy najprostszym kliszowym apa-
ratem, wywoływaliśmy je i dopiero 
potem cudem techniki wrzucaliśmy 
na portal. Dlatego też pełne relacje 
z wydarzeń, w których uczestniczy-
liśmy nie pojawiały się od razu. 

Nie tracimy jednak zapału 
i zaangażowania, taka forma prze-
kazywania informacji nam odpowia-
da i robimy to z zaangażowaniem. 
Nadszedł moment, by pójść o krok 
dalej. Na rynku pojawiły się – jesz-
cze wtedy drogie, aparaty cyfro-
we. To znacznie ułatwiło nam pracę. 
Dzięki temu zrobione przez nas zdję-
cia mogły w przeciągu kilku chwil 
znaleźć się na portalu.

Dziś możemy śmiało powie-
dzieć, że to właśnie nasz upór i wiara 
w to, co robimy pozwoliła nam prze-
trwać tak długo. Przez ten czas doro-
biliśmy się kilku rzeczy, którymi 
grzechem byłoby się nie pochwalić!

W 2006 roku uruchamiamy 
pierwszą  i do tej pory jedyną kame-
rę internetową pokazującą na żywo 
obraz ze Starego Rynku w Bydgosz-
czy. To działanie zjednało nam wie-
lu sympatyków, zwłaszcza tych byd-
goszczan mieszkających zagranicą. 
Dzięki naszemu realnemu podglądo-
wi w każdej chwili zainteresowani 
mogą podejrzeć, co dzieje się w cen-
trum miasta! Drugą taką kamerę 
uruchamiamy cyklicznie na stoku 
w Myślęcinku. 

Dwanaście miesięcy później, 
czyli w roku 2007 tworzymy nasze 
obecne logo, które wraz z pełną 
nazwą tj. Bydgoski Portal Interneto-
wy, zastrzegamy w Urzędzie Patento-
wym. Dzięki temu stajemy się wiary-
godni, co jednocześnie uniemożliwia 
innym podszycie się pod nas, bądź 
wykorzystania bez wyraźnej zgody, 
naszej nazwy wraz z logotypem. 

Portal przez lata zmieniał swój 
wygląd wielokrotnie. Musieli-
śmy podążać z duchem czasu, bo 

w ślad za nami wiele innych insty-
tucji i osób prywatnych zaczę-
ło tworzyć podobne serwisy infor-
macyjne. Nigdy nie kierowaliśmy 
się w naszych działaniach komer-
cją, może dlatego w tych czasach 
inne portale miejskie lub regionalne 
są bardziej „widoczne” czy zysku-
ją więcej tzw. „wirtualnych” sym-
patyków. My pozostajemy tacy, jaki-
mi biliśmy wcześniej. Lubimy pisać 
o Bydgoszczy i dla niej, organizuje-
my konkursy i z wielką dumą patro-
nujemy organizowanym w mie-
ście wydarzeniom czy imprezom. 
Mamy swoich stałych czytelników, 
ale z chęcią powitamy nowych. 

Przez te wszystkie lata pracowa-
ło z nami wielu wyjątkowych ludzi. 
Dlatego tej chwili chcemy Wam 
wszystkim podziękować. W szcze-
gólności byłym dziennikarzom, gra-
fikom czy informatykom. To Wasza 

ciężka praca pozwoliła nam być tu 
i teraz. Wasz wkład jest nieoceniony 
i choć wielu poszło innymi ścieżka-
mi, to nadal o Was pamiętamy i wie-
my jedno: bez Was nie udałoby się!

Reasumując, jest nam niezmier-
nie miło pisać o Bydgoszczy  przez 
te 20 lat oraz patrzeć, jak się zmie-
nia. Teraz mamy inną rzeczywistość 
niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy pra-
cę, ale my nadal się nie znudziliśmy, 
chcemy tworzyć informacje i roz-
wijać się! To, jak wyglądała nasza 
praca od samego początku najlepiej 
zilustrują poniższe zdjęcia. Zapra-
szamy Was do wspólnego „powrotu 
do przeszłości” – poznajmy się! 

Z czytelniczymi 
pozdrowieniami,

REDAKCJA

O nas, czyli  
z Wami od 20 lat!
Portal bydgoszcz.com powstał w 1999 roku. Zaczynaliśmy działalność w czasach, kiedy Internet w Polsce nie był jeszcze 
rzeczą powszechną, a informacje przekazywane za jego pośrednictwem nie należały wtedy do wiarygodnych. W tamtym 
okresie nie mieliśmy wielu sympatyków ponieważ nikt tak naprawdę nie wierzył, że uda nam się stworzyć jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych portali internetowych w Bydgoszczy i regionie, a co więcej, że dotrzemy właśnie tu, gdzie 
jesteśmy teraz. Nasza determinacja i zaangażowanie pozwoliła nam pokonać wiele, naprawdę dużo niesprzyjających 
okoliczności losu i w końcu udało nam się zaistnieć. Jesteśmy z Wami już 20 lat.
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Bydgoski festiwal Bluesowy. fot. arch.  bydgoszcz.com

Portal 2008 rok

Portal 2012 rok

Koncerty w filharmoni. fot. arch. bydgoszcz.com

Wspieramy żużel. fot. SoKo

Nasze pierwsze logo. fot. arch.bydgoszcz.com

Portal 2014 rok

Kawiarenka Internetowa Myślęcinek
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Członkowie Klubu Biznesu 
JAcademy udowadniają, że 
współpracując można pomagać 
Klub Biznesu JAcademy Bydgoszcz to organizacja, która  zrzesza przedsiębiorców, posiadających wizję kooperacji 
i dialogu. Dzięki współpracy, z postępem realizują ich wspólny cel, jakim jest budowa nowoczesnego obiektu sportowego 
dla młodych, początkujących piłkarzy. Członkowie to firmy chcące stale rozwijać swój biznes. Przyjazne i partnerskie 
relacje podczas spotkań klubowiczów pozwalają poznać się lepiej i nawiązać nowe kontakty. Jedno z kolejnych spotkań 
odbyło się 3 kwietnia w Arkada Biznes przy Rondzie fordońskim w Bydgoszczy.

Spotkania Biznesowe stają się 
coraz popularniejsze, a z mie-
siąca na miesiąc zaintereso-

wanych przybywa. Na organizo-
wane przez klub śniadania i kolacje 
stawiają się osoby, które poszuku-
ją nowych kontaktów oraz  te chcą-
ce poznać inne branże. 

Kolejne w tym roku spotkanie 
połączone ze śniadaniem odbyło 
się 3 kwietnia o godz. 8.30 w Arka-
da Biznes w Bydgoszczy i było ono 
dostępne tylko dla klubowiczów. 

Wspólne dyskusje pozwalają fir-
mom tym mniejszym i większym 
poznać się oraz nawiązać współ-
pracę. Klubowicze mają także oka-
zję wziąć udział w szeregu innych 
wydarzeń, które organizuje Klub 
Biznesu. Należą do nich np.: pik-
niki rodzinne, wyjścia do strzelni-
cy czy zacięta rywalizacja na torze 
gokartowym. Jak informują klubo-
wicze spotkania oraz członkostwo 
przynoszą wymierne efekty. Znajo-
mości pozwoliły na nawiązanie uda-
nych relacji biznesowych.

Spotkania tego typu to nie tyl-
ko biznes. To przede wszystkim mile 
spędzony czas w doskonałej atmos-
ferze, pozwalający zdobyć kontak-
ty oraz umożliwiający wzmocnienie 
pozycji własnego biznesu. Do Klu-
bu dołączyć mogą zainteresowani 
reprezentujący różne branże. 

Każda firma obecna na śniada-
niu lub kolacji biznesowej ma oka-
zję zaprezentować ofertę swojej fir-
my oraz to jakich kontaktów bizne-
sowych poszukuje.

O spotkaniach Klubu Bizne-
su pisaliśmy już niejednokrotnie na 
łamach naszego portalu internetowe-
go. Zachęcamy do odwiedzin profilu 
klubu w portalu społecznościowym 
Facebook. Znajdziecie tam dokład-
nie informacje o tym, czym obecnie 
zajmuje się ta organizacja oraz, jakie 
są jej dalsze plany. 

Warto wiedzieć, że Klub Biz-
nesu to organizacja non-profit, któ-
ra powstała z pasji, a także chę-
ci pomocy młodym uzdolnionym - 
myślącym o karierze piłkarskiej. 

Pomysłodawcy postanowili połą-
czyć przyjemne z pożytecznym, dla-
tego też polecamy odwiedzić stro-
nę internetową JAcademy, na któ-
rej znajdziecie wszelkie informacje.
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Kultura w Bydgoszczy
Koncerty, spektakle wystawy to tylko niektóre z wielu propozycji na spędzenie wolnego czasu w naszym mieście. 
Imprez kulturalnych nie brakuje i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim 
przewodnikiem po tych najciekawszych wydarzeniach organizowanych przez bydgoskie instytucje.

Opera Nova
XXVI Bydgoski Festiwal 
Operowy 
27.04 – 12.05.2019
Od 1994 roku odbywa się on corocz-
nie i jest to największy tego typu 
w Polsce przegląd najciekawszych 
dokonań teatrów muzycznych - kra-
jowych i zagranicznych. Idea zor-
ganizowania wielkiego operowe-
go festiwalu natchnęła entuzjazmem 
ku temu projektowi władze, sponso-
rów i społeczność regionu Pomorza 
i Kujaw.

Bydgoskie Festiwale Opero-
we odbywają się w najnowocześniej 
wyposażonym teatrze operowym. 
Na pięknej, wielkiej scenie bydgo-
skiej Opery Nova , doroczne spotka-
nie wyznaczają sobie wiosną teatry 
operowe z kraju i zespoły zagra-
niczne. Dwa festiwalowe tygodnie 
to czas spotkań twórców, ludzi kul-
tury z entuzjastami różnorodnych 
gatunków muzycznych: opery, ope-
retki, musicalu, baletu: klasyczne-
go i nowoczesnego oraz znakomita 
forma promocji tych sztuk. Trady-
cją jest, iż pierwszy ze spektakli to 
premiera w wykonaniu Opery Nova. 
Kolejne wieczory przeznaczamy na 
prezentacje zaproszonych Teatrów.

Festiwalowa publiczność podzi-
wiała już prezentacje tak renomo-
wanych zagranicznych zespołów 
operowych jak: Ukraińska Ope-
ra Narodowa z Kijowa, Lwowski 
Teatr Opery i Baletu, Łotewska Ope-
ra Narodowa , Moskiewska Opera 
Kameralna, Sofijska Opera Narodo-
wa, Litewski Narodowy Teatr Ope-
ry i Baletu, Teatr Operowy im.Ko-
łobowa z Moskwy czy znakomite 
rodzime Teatry z Warszawy, Łodzi, 
Poznania, Krakowa, Gdańska, Wro-
cławia .Wymienić trzeba koniecznie 
znakomite zespoły specjalizujące się 
w wykonywaniu muzyki dawnej: 
„Combattimento Consort Amster-
dam” i „La Folia”. Bydgoski Festi-
wal uświetniały swymi występami 
światowej sławy ansamble tanecz-
ne : Akademicki Teatr Baletu Askol-
da Makarowa z St. Petersburga, bel-
gijski Królewski Balet Flandryj-
ski, Hubbard Street Dance Chicago, 
Complexions Contemporary Bal-
let Korea National Ballet Company, 
dwukrotnie: hiszpański Ballet Cri-
stina Hoyos i szwedzki Cullberg-
ballet, francuski Ballet du Capitole 
z Tuluzy , Danza Contemporanea de 
Cuba, Béjart Ballet Lausanne, Pol-
ski Balet Narodowy, The Shanghai 
Ballet. Solistami spektakli i nad-
zwyczajnych koncertów były gwiaz-
dy o światowej renomie: Ko Seng 
Hyoun ,Simone Kermes.

Festiwalom towarzyszyły wysta-
wy, przegląd filmów muzycznych na 
DVD, a także (od 2008 r.) przegląd 
oper kameralnych : Operowe Forum 
Młodych, w wykonaniu studentów 
polskich i zagranicznych uczelni 
muzycznych.

O historii bydgoskiej Ope-
ry i Bydgoskich Festiwalach Ope-
rowych pisze Jacek Marczyń-
ski.Bydgoskie Festiwale Operowe 
finansowane są ze środków Urzę-

du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, Mia-
sta Bydgoszczy,Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
organizowane są dzięki życzliwemu 
wsparciu Sponsorów.

XXVI Bydgoski Festiwal Ope-
rowy rozpocznie się 27 kwiet-
nia 2019 r.i zainauguruje go pre-
miera opery Stanisława Moniuszki 
„Straszny dwór”.

Straszny dwór
Opera 
27.04.2019, godz. 19:00 
28.04.2019, godz. 18:00
W upamiętniającym 200. rocz-
nicę urodzin Kompozytora Roku 
Moniuszkowskim zapraszamy na 
premierę polskiej opery narodowej 
„Straszny dwór”.

„...dorobek Moniuszki imponuje 
różnorodnością, bogactwem melo-
dycznym i głębokim zakorzenie-
niem w narodowej tradycji muzycz-
nej, a jego wielkie opery takie jak 
„Halka” i „Straszny dwór” dotyka-
ją sedna idiomu polskości zarówno 
w warstwie tekstowej, jak i muzycz-
nej” - z uchwały Sejmu RP.

Rok 2019 został ustanowiony 
jako Rok Stanisława Moniuszki nie 
tylko przez polski Sejm, ale także 
ogłoszony przez UNESCO na wnio-
sek Polski, Litwy i Białorusi.

Stanisław Moniuszko (5 V 1819 - 
4 VI 1872) pochodził z rodziny szla-

checkiej, jego ojciec i stryj służyli 
w armii Napoleona. Moniuszko uro-
dzony pod Mińskiem mieszkał i two-
rzył tam przez 20 lat. Kolejno miesz-
kał w Wilnie i w Warszawie, przez 
4 lata - w Berlinie. Odbywał tak-
że podróże artystyczne do Peters-
burga. Kontaktował się z wybitnymi 
muzykami rosyjskimi, m.in. Micha-
iłem Glinką, Aleksandrem Dar-
gomyżskim, Aleksandrem Siero-
wem. W Paryżu nawiązał znajomość 
z Rossinim, w Pradze z Bedřichem 
Smetaną.

Muzyka Moniuszki uważa-
na jest powszechnie za wzór muzy-
ki „słowiańskiej”. Dziewięć oper 
(jedna niedokończona), trzy balety, 
osiem operetek, pięć mszy, 268 pie-
śni...Stanisław Moniuszko upamięt-
nił się w historii polskiej muzyki 
jako twórca liryki wokalnej na świa-
towym poziomie, a przede wszyst-
kim jako twórca narodowej ope-
ry w pełnym znaczeniu tego słowa 
: pierwszy, którego dzieła wytrzy-
mały próbę czasu, a powodzeniem 
górowały nad obcym repertuare-
m:„Halka” (wileńska 1854 ,war-
szawska 1858),”Flis” (1858),”Hrabi-
na” (1859),”Verbum nobile” (1860), 
„Straszny dwór” (1861-64), „Paria” 
(1859-69) ,” Beata” (1872).

W 1858 roku został powoła-
ny na stanowisko pierwszego dyry-
genta Opery Polskiej w Warszawie. 
Podczas piętnastu niemal lat pra-
cy na tym stanowisku przygotował 
i wystawił kolejno wszystkie swo-
je opery. Okres powstania stycznio-

wego zahamował prace kompozyto-
ra, ciężkie warunki polityczne nie 
sprzyjały twórczości. Wystawie-
nie” Strasznego dworu” w 1865 roku 
wywołało entuzjazm. Nowa opera 
odniosła sukces podobny do sukcesu 
„Halki”. Polskie realia opery zjed-
nały dziełu miłość widzów i przy-
czyniły się do tego, że każde kolejne 
przedstawienie stawało się manife-
stacją narodową. Za życia Kompo-
zytora wystawiona została tylko kil-
kakrotnie: cenzura carska zoriento-
wała się, że to nie błaha opowiastka 
miłosna, ale wielka opera narodowa. 
Moniuszko nie doczekał się wzno-
wienia ;wystawiano tylko fragmen-
ty dzieła na koncertach .

W szkicach historyczno-oby-
czajowych „Stare gawędy i obrazy” 
Kazimierza Władysława Wójcickie-
go , które znał Jan Chęciński, autor 
libretta opery, w „Gawędzie dwo-
rzan w baszcie pod broną” wystę-
puje dwóch braci…Jeden z nich nie 
miał się nigdy żenić. W papierach 
ojcowskich znaleźli skrypt dłużny 
Stolnika na pokaźną sumę. Po odbiór 
tych pieniędzy wyjechał jeden z nich 
do domu Stolnika. Z miejsca zako-
chał się tam w jednej z jego córek . 
Potem ściągnął brata do gościnnego 
domu. Ten nie oparł się wdziękom 
drugiej córki Stolnika....

Bydgoska scena operowa sięgała 
już po „Straszny dwór” czterokrot-
nie (1958,1969,1976,1994-inaugura-
cja I BFO). Obecna realizacja będzie 
pierwszą przygotowaną w gmachu 
Opery przy ul. Focha .

Licencja na wystawienie utworu 
została wydana przez Stowarzysze-
nie Autorów ZAIKS.

KPCK
23.04.2019, godz. 18:00

Z cyklu „Portrety”: Stanisław 
Noakowski. “Samotnik”. Prowa-
dzenie: Urszula Guźlecka

PORTRETY – to cykl spo-
tkań odbywających się w Salo-
nie Hoffman Kujawsko-Pomorskie-
go Centrum Kultury, poświęconych 
ludziom kultury, nauki, sportu 
i życia społecznego, którzy wywarli 
wpływ na rozwój i wizerunek nasze-
go regionu. Wydarzenie realizowane 
jest wspólnie ze znaną dziennikarką 
Urszulą Guźlecką, autorką filmów, 
programów radiowych i telewi-
zyjnych. 23 kwietnia 2019 spotka-
nie poświęcone będzie polskiemu 
architektowi, rysownikowi i mala-
rzowi Stanisławowi Noakowskie-
mu. Podczas spotkania porozmawia-
my z zaproszonymi gośćmi i zapre-
zentujemy 30 min. film o bohaterze 
wieczoru autorstwa Urszuli Guź-
leckiej, wyprodukowany przez 
TVP3 Bydgoszcz. Wstęp wolny.

Stanisław Noakowski urodził 
się w 1867 r. w Nieszawie. Po nauce 
we Włocławku i w Łowiczu stu-
diował architekturę w Petersbur-
gu. W 1899 r. przeprowadził się 
do Moskwy. Był m. in. wykładow-
cą w Szkole Stroganowskiej Prze-
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Promocja dostępna z wybranymi Pakietami, przy skorzystaniu z dekodera 4K UltraBOX+. Szczegóły w Warunkach Promocji na ncplus.pl i w Punktach Sprzedaży.  
Odbiór w jakości 4K wymaga telewizora 4K.
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mysłu Artystycznego. Po powrocie 
do ojczyzny w 1918 r. został profe-
sorem i później dziekanem Wydzia-
łu Architektury Politechniki War-
szawskiej. Od 1923 r. wykładał histo-
rię sztuki w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Był uwielbianym 
przez studentów profesorem, wirtu-
ozem rysunku, który w czasie wykła-
dów prezentował znakomicie ryso-
wane budowle, pomniki, detale. Pisał 
też prace naukowe z historii sztu-
ki i architektury, artykuły o współ-
czesnych problemach kultury, opo-
wiadania i utwory autobiograficzne. 
Stanisław Noakowski stworzył wie-
le rysunków i szkiców z natury, licz-
ne prace były odzwierciedleniem 
obrazów zapamiętanych przez niego 
w czasie wojaży po Europie. Wśród 
prac najmniej jest własnych projek-
tów budowli, najbardziej okazałą 
grupę stanowią fantastyczne wizje 
architektoniczne.

Zdjęcie pochodzi z Archiwum 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń-
skiej we Włocławku. Patronat medial-
ny: TVP3 Bydgoszcz.

Literacko-
teatralny wieczór 
z kryminałem: 
Robert Małecki 
i Paweł Gilewski
26.04.2019, godz. 18:00

Zapraszamy na trzecie spotka-
nie z cyklu „Autor i aktor”. Będzie 
to przedpremierowe spotkanie 
z książką „Wada”, której autorem 
jest Robert Małecki. Podczas wie-
czoru, który będzie miał formę 
audycji na żywo, zobaczymy także 
inscenizację teatralną w wykonaniu 
Pawła Gilewskiego. Stałym elemen-
tem spotkań jest również dyskusja. 
Wstęp wolny.

Robert Małecki – dziennikarz, 
z wykształcenia politolog i filozof, 
autor opowiadań i powieści krymi-
nalnych: „Najgorsze dopiero nadej-
dzie”, „Porzuć swój strach”,  „Kosz-
mary zasną ostatnie”, „Skaza”. 
Laureat ogólnopolskich konkur-
sów na opowiadanie kryminalne 
(MFK Wrocław i Kryminalna Piła). 
Wkrótce premiera jego najnowszej 
książki „Wada”.

o książce „Wada”:

Groźne burze nad Chełmżą i niezno-
śne sierpniowe upały. Na leśnej pola-
nie w pobliżu jeziora, komisarz Ber-
nard Gross trafia na pusty, zakrwa-
wiony namiot. Stopniowo odkrywa 
wokół niego znacznie więcej śladów 
krwi. Wszystko wskazuje na bru-
talną zbrodnię, której ofiarą mogła 
paść młoda kobieta. Kłopot w tym, że 
Gross nie ma żadnego punktu zacze-
pienia. Brak ciała ofiary, narzędzia 
zbrodni i sprawcy. Zbyt wiele niewia-
domych i zbyt wiele mylnych tropów, 
którymi musi podążyć, by w gęst-
niejącym mroku odnaleźć przeraża-

jącą prawdę. Prawdę, która odsłoni 
rodzinną tajemnicę sprzed wielu lat.

Paweł Gilewski – absolwent 
Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Współpracował m.in. z reżyserami: 
Krzysztofem Rościszewskim, Zbi-
gniewem Brzozą, Wiktorem Rubi-
nem, Pawłem Łysakiem. Ważniejsze 
przedstawienia z ponad 50 spektakli: 
Dziady. Performance, Merylin Mon-
goł, Iwona Księżniczka Burgunda, 
Tango, Pchła Szachrajka, Trzy sio-
stry, Słowacki. 5 dramatów, Popie-
łuszko, Wesele, Grona gniewu. Wie-
lokrotnie nagradzany, w tym nagrody 
ogólnopolskie: w Zabrzu na festiwalu 
Rzeczywistość przedstawiona, Festi-
wal Komedii w Krakowie.

Teatr Polski
pchła szachrajka 
24.04.2019, godz. 10.00 
– mała scena
Pchła Szachrajka w reżyserii Łuka-
sza Gajdzisa to niezwykle barwna 
pozycja w repertuarze Teatru Pol-
skiego w Bydgoszczy.

Aktorzy, wykorzystując znako-
mity tekst Jana Brzechwy, wprowa-
dzają najmłodszą widownię w bajko-
wy świat oparty na nieposkromionej 
wyobraźni. To właśnie tutaj przesu-
nięcie kartonowego pudełka w mgnie-
niu oka pozwala dostać się do magicz-
nej rzeczywistości, w której zwykła 
łyżka może przemienić się w miecz, 
a pchła osiągnąć rozmiary słonia.

Inteligenta, pełna humoru opo-
wieść staje się niezwykle angażu-
jąca, co można dostrzec obserwu-
jąc wypieki powstające na twarzach 
najbardziej wymagającej publicz-
ności. Co więcej, wyzwanie podjęte 
przez świetne trio aktorskie (Małgo-
rzata Witkowska, Paweł L. Gilewski 
i Marcin Zawodziński) będzie ucie-
chą również dla rodziców, których 
perypetie małego stworzonka ocza-
rują ponownie.

Uwaga! W spektaklu wykorzy-
stywany jest stroboskop.

Jan Peszek. 
Podwójne solo
spektakl gościnny 
27.04.2019, godz. 18.00  
– duża scena
Wraz ze „Scenariuszem dla nie-
istniejącego, lecz możliwego akto-
ra instrumentalnego” spektakl 
„Dośpiewanie”. Autobiografia skła-
da się na projekt Podwójne solo, 
gdzie Jan Peszek podwójnie zachwy-
ca swoją precyzją, energią, maestrią 
słowa i sprawnością.

Godzinny popis warsztatowe-
go mistrzostwa, gdzie kreatyw-
ność, wyrazisty styl i temperament 
Jana Peszka przenika się z wyrafi-
nowanym żartem i dość krytycznym 
spojrzeniem na sztukę współczesną 
i problem wyobcowania jej twórców.

Prezentujemy zaskakujące połą-
czenie żartu niegdysiejszej awangar-
dy z wykładem wypełnionym aka-

demickim tekstem. Ten wielokrotnie 
nagradzany monodram w wykona-
niu aktora instrumentalnego to feno-
men projektu Schaeffera, który raz 
ukazuje artystę jako kapłana sztuki, 
a raz jako błazna. Jan Peszek, prze-
kraczając kolejne granice, z wirtu-
ozerskim wyczuciem przechodzi od 
apoteozy sztuki do kpiny z jej wybu-
jałej dumy.

Widowisko, będące jednocześnie 
utworem muzycznym i teatralnym, 
pełne znakomitego głosu, perfek-
cyjnego ruchu scenicznego i zdolno-
ści parodystycznych Jana Peszka to 
gwarancja niezapomnianych wrażeń.

I przestrzegamy - rura, mokra 
szmata, jabłko i drabina nigdy już 
nie będą takie same!

W myśl zasady, że prawdziwej 
sztuki nigdy za wiele zostanie Pań-
stwu przedstawiony drugi spektakl 
Jana Peszka Dośpiewanie. Autobio-
grafia, w którym aktor do Wariacji 
Goldbergowskich Johanna Sebastia-
na Bacha wyśpiewuje 30 urywków 
z własnej biografii. Przedstawienie 
wg pomysłu i w reżyserii Cezare-
go Tomaszewskiego powstało jako 
odpowiedź 70-letniego aktora na 

kilka kluczowych dla niego pytań. 
Wybrane wątki z jego biografii sta-
ły się fundamentem widowiska peł-
nego wyśmienitej muzyki i porywa-
jącej akcji scenicznej.

LPKiW 
Myślęcinek
Mini kalendarium na 
najbliższy miesiąc:

-  01.05.   
Otwarcie sezonu motocyklowego

- Pokaz strzyżenia owiec w zoo
-  11-12.05. Zawody w skokach przez 

przeszkody w ORK
-  11.05.   

Bieg charytatywny dla Marcinka
- 12.05. Festiwal Biegowy z PKO
-  18.05. Festyn Rodziny „Bądźmy 

Razem” na Dzień Dziec
-  19.05. Piknik dobrych psów i ludzi
-  19.05. Bieg Instalatora

Ośrodek Rekreacji 
Konnej „Pod 
Aniołami”, 
zaprasza:
Głównym atutem myślęcińskiego 
Ośrodka „Pod aniołami” jest jego 
urokliwe położenie pośród różnorod-
nie ukształtowanych terenów Leśne-
go Parku Kultury i Wypoczynku 
tuż obok Hotelu Restauracji „Pałac” 
i Ogrodu Botanicznego. Mieści się 
przy ulicy Konnej 10. Otwarty został 
w 1982 roku, a od 1991 roku zajmu-
je się także hipoterapią osób niepeł-
nosprawnych. Operatorem jest Cari-
tas Diecezji Bydgoskiej.

Ośrodek posiada hipodrom, 
padoki, stajnie z boksami dla 60 koni, 
powozownię oraz dwie kryte ujeż-
dżalnie. Daje to możliwość organi-
zowania zawodów w skokach przez 
przeszkody i w powożeniu zaprzę-
gami, ale przede wszystkim stwarza 
warunki do korzystania z nauki jazdy 
konnej. Organizowane są tutaj także 
obozy jeździeckie, rajdy konne oraz 
biegi myśliwskie.

Myślęciński Ośrodek Rekreacji 
Konnej prowadzi też pensjonat dla 
koni prywatnych. Jeśli zatem jesteś 
posiadaczem konia, a nie masz wła-
snej stajni, opiekę nad zwierzęciem 
możesz zlecić fachowcom z Ośrod-
ka, umieszczając konia w prowadzo-
nym tu pensjonacie.

Ośrodek ma także propozycję 
dla przyszłych nowożeńców! Oso-
by, które planują ślub mogą skorzy-
stać z eleganckiego landa, którym 
z prawdziwą pompą wjadą „na nową 
drogę życia”. W Ośrodku można je 
wynająć, a młodą parę w wyzna-
czone miejsce poprowadzi eleganc-
ki woźnica.

ORK oferuje też m.in.: prze-
jażdżki bryczkami, kuligi, pogonie 
za lisem (tzw. Hubertus), pokazy jeź-
dzieckie, rajdy konne, oprowadzanie 
na kucyku oraz organizację imprez 
okolicznościowych przy ognisku.

Jan Peszek. Podwójne solo
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Na ekranie
czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?

Multikino

Praziomek
• Premiera: 22 kwietnia 2019 
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Chris Butler

Pełna humoru i szalonych przy-
gód opowieść o zakręconym poszu-
kiwaczu przygód i jego niezwykłym 
przyjacielu, który oficjalnie nie ist-
nieje. Pełny opis Charyzmatyczny 
sir Lionel Frost to najwybitniejszy 
na świecie tropiciel mitów i potwo-
rów. W każdym razie za takiego sam 
się uważa. 

Problem w tym, że cieszy się 
raczej opinią postrzelonego dziwaka 
niż szacownego naukowca. Nic dziw-
nego zatem, że chętnie skorzysta 
z okazji, by udowodnić całemu świa-
tu jaki to z niego Indiana Jones. 

Na listowne zaproszenie pewne-
go tajemniczego obywatela wyrusza 
w dzikie ostępy Ameryki Północnej, 
by odnaleźć i ujawnić najbardziej 
tajemniczą z mitycznych istot – bra-
kujące ogniwo, czyli najbliższego 
przodka człowieka zwanego tak-
że Wielką Stopą. Łowca przygód po 
przybyciu na miejsce dokona dwóch 
niezwykłych odkryć! Po pierwsze: 
zaproszenie było podstępem. 

Po drugie: jego autor to … nieste-
ty tego nie możemy zdradzić. Razem 
z nim Sir Lionel wyrusza w dal-
szą pełną przygód podroż, by doko-
nać odkrycia znacznie większego niż 
kiedykolwiek mógł pomarzyć!

Avengers:  
Koniec gry
• Premiera: 25 kwietnia 2019
• Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: Anthony Russo,  

Joe Russo
Najbardziej wyczekiwana pro-

dukcja tego roku, Avengers: Koniec 
gry, to bezprecedensowa filmowa 
podróż będąca punktem kulmina-
cyjnym budowanego od dekady fil-
mowego uniwersum Marvela. Kie-
dy połowa populacji Wszechświa-
ta została unicestwiona, a drużyna 
Avengers rozbita, pozostali super-
bohaterowie będą zmuszeni sta-
wić czoła potężnemu Thanosowi. 
Kto zwycięży w tym ostatecznym 
starciu życia i śmierci.

HELIOS

Mini Maraton 
Avengers
• Pokaz: 26 kwietnia 2019, g. 20.45
• Produkcja: USA 2019

W piątek 26 kwietnia kina 
Helios zapraszają na mini maraton 
z całą plejadą superbohaterów! Na 
początek przypomnimy „Avengers: 
Wojna bez granic”. Bohaterowie ze 
świata Marvel Studios stają do walki 
z potężnym przeciwnikiem. 

Niestety bezwzględnemu Tha-
nosowi udaje się zrealizować swój 
niecny plan. Zaraz po krótkiej prze-
rwie, premierowy Avengers: Koniec 
gry. Po przegranej bitwie Avenger-
si zrobią wszystko co w ich mocy, 
aby pokonać Thanosa i ocalić życie 

we wszechświecie. Na szczęście 
przybywa nieoczekiwana pomoc… 
Jesteśmy przekonani, że taka dawka 
emocji jeszcze długo po powrocie do 
domu nie pozwoli Wam zasnąć. 

Czy da się lepiej rozpocząć 
weekend? Start: 26.04.2019 r. godz. 
20:45 Zagramy: Avengers: Woj-
na bez granic Avengers: Koniec 
gry (Premiera!) Do każdego bile-
tu w kasie kina dołączony będzie 
kupon uprawniający do jednorazo-
wej dolewki napoju w kubku (Pepsi, 
Mirinda, 7up, Ice Tea), sprzedawa-
nego w barze kina Helios. 

Kupon ważny tylko w czasie 
maratonu. Uwaga! Kina nie prowa-
dzą rezerwacji telefonicznej i inter-
netowej. Zapraszamy do zakupu 
biletów również w kasach kin.

Vox Lux  
/ napisy /
• Premiera: 26 kwietnia 2019 
• Produkcja:  USA  2018
• Reżyseria: Brady Corbet

Celeste była nastolatką, kiedy 
wielka tragedia wywindowała ją na 
szczyty sławy i zrobiła z niej gwiaz-
dę muzyki pop. 

Od tej pory media śledziły każ-
dy jej ruch, a jej kariera rozwijała się 
w cieniu zjawisk, które naznaczy-
ły XXI wiek: ataków terrorystycz-
nych, szkolnych strzelanin, medial-
nej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest 
już tą samą osobą. 

Po skandalicznym incyden-
cie, który o mały włos nie zrujno-
wał jej kariery, chce wrócić na sce-
nę. Musi ponownie zmierzyć się 
ze wspomnieniami sprzed lat, 
a w dodatku – przygotować się do 
wielkiej trasy koncertowej.

Cinema City
Mamy talent!
• Premiera: 26 kwietnia 2019
•  Produkcja: Norwegia,  

Szwecja 2018
• Reżyseria: Christian Lo

Dwaj najlepsi przyjaciele, Grim 
i Axel, od zawsze marzą o udzia-
le w największym skandynawskim 
festiwalu rockowym. 

Wspólnie grają w zespole - 
Los Bando, ale brakuje im basisty, 
a Axel, wokalista i gitarzysta, nie 
może zaśpiewać, bo jego głos jest 
fatalny, o czym Grim nie nie ma ser-
ca mu powiedzieć. 

Kiedy zostają zaproszeni do 
udziału w Festiwalu, muszą szybko 
znaleźć rozwiązanie. Przeprowadza-
ją przesłuchanie, ale nie mają szczę-
ścia ze znalezieniem odpowiedniego 
członka zespołu. 

Ich basistą zostaje więc dzie-
więcioletnia Thildie, która gra na 
wiolonczeli. Kierowcą, który ma 
dowieźć ich na festiwal ma być Mar-
tin - znany z talentu rajdowca, ale 
chłopcy nie wiedzą, że nie ma on 
prawa jazdy. Zespół wyrusza w sza-
loną podróż przez Norwegię. Ścigani 
przez rodziców i policję mają coraz 
mniej czasu aby zdążyć na festiwal 
i spełnić swe muzyczne marzenia.

Smętarz dla 
zwierzaków
• Premiera: 3 maja 2019
• Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: Kevin Kölsch,  

Dennis Widmyer

Czasem lepiej pozwolić umar-
łym pozostać martwymi... Film na 
podstawie kultowej powieści Ste-
phena Kinga. Dr Louis Creed (Jason 
Clarke), po przeprowadzce z żoną 
(Amy Seimetz) i ich dwojgiem 
małych dzieci z Bostonu do wiej-
skiego Maine, odkrywa ukryte głę-
boko w lesie dziwne, tajemnicze 
cmentarzysko. 

Kiedy w rodzinie dochodzi do 
tragedii, Louis zwraca się z proś-
bą o pomoc do swego nieco dzi-
wacznego sąsiada (John Lithgow). 
Ich wspólne odkrycie będzie miało 
przerażające konsekwencje…
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Święta Wielkanocne 
w Myślęcinku
W Wielkanoc tradycyjnie warto odejść od świątecznego stołu i dotrzeć do Myślęcinka. W planie poszukiwanie jaj w zoo 
i otwarcie sezonu w Parku Rozrywki.

Zarówno w Wielkanoc, jak 
i w Poniedziałek Wielkanocny 
Ogród Zoologiczny (czynny 

w godz. 10-18) zaprasza na poszuki-
wania jaj porozwieszanych na tere-
nie zoo. Każde dziecko może zabrać 
jedno i w kasie otrzyma upominek. 
Ceny biletów to 18 i 12 zł. 

W najbliższy poniedziałek po 
zimowej przerwie otwarty zostanie 
kompleks Park Rozrywki-Zaginiony 
Świat. Będzie można korzystać z czę-
ści urządzeń rozrywkowych i wybrać 
się na spacer tropem dinozaurów, 
a w Makroświecie czekają owady 
w ogromnym powiększeniu. Za wej-
ście do kompleksu należy zapłacić 
10 zł (bilet normalny) i 8 zł (bilet 
ulgowy). Na stronie www.mysleci-
nek.pl znajduje się szczegółowy cen-
nik wszystkich atrakcji. 

Do odwiedzin zaprasza także 
Ośrodek Rekreacji Konnej. W week-
end działać będzie według następu-
jącego harmonogramu:

Wielka Sobota-jazdy w godz. 
9- 16 i oprowadzanie dla najmłod-
szych w godz. 12-16. Niedziela Wiel-
kanocna-nieczynne. Poniedziałek 
Wielkanocny-dwugodzinny wyjazd 
w teren i oprowadzanie dla naj-
młodszych w godzinach 12-16.

Na spacer warto wybrać się 
do Ogrodu Botanicznego (czyn-
ny w godz. 9-21, wejście darmo-
we). Kwitną bowiem teraz: magno-
lia pośrednia i gwiaździsta, ziarno-
płon wiosenny, pigwowce, forsycje, 
śliwy, wiśnie, jabłonie i derenie.
 

Smaczny kącik, 
czyli coś na ząb!
W wolnej chwili warto coś przegryźć. Tym bardziej, że 
Wielkanoc za pasem! Zapraszamy zatem do wspólnego 
gotowania. Nasze przepisy na lekko pikantny żur na 
wędzonce oraz mazurek z jabłkową konfiturą i pomarańczami 
skradną niejedno podniebienie!

Pikantny żur   
na  wędzonce 
Składniki na ok. 6 porcji 
-  ok. 4 litrów wody 
-  pół kilograma wędzonych żeberek 
wieprzowych 
-  pół kilograma białej kiełbasy 
(może być parzona)
-  pół kilograma innej kiełbasy natu-
ralnie wędzonej 
-  4 ząbki czosnku
-   warzywa (1 cebula, 1 marchewka, 

1 pietruszka, 1/4 selera, kawałek 
pora, 2 gałązki natki)

-   przyprawy do smaku (1 łyżeczka 
soli + 1/2 łyżeczki pieprzu, 2 liście 
laurowe, 4 ziela angielskie, 2 łyżki 
suszonego majeranku)

-  1 łyżeczka chrzanu
-  litr domowego zakwasu 
- 200 ml śmietany 18%

Sposób przygotowania:
1. Wędzone żeberka należy wrzu-
cić do garnka z wodą i zagotować. 
W tym czasie kroimy warzywa 
i dokładamy do powstałego wywaru. 
Całość solimy i dodajemy liście lau-
rowe i ziele angielskie. Przykrywa-
my, gotując jeszcze przez godzinę. 
2. Do gotującej się zupy dokładamy 
pokrojoną w plasterki białą kiełbasę 
oraz inną kiełbasę wędzoną. Całość 
gotować jeszcze przez ok. 25 minut. 
Po tym czasie dodać rozgniecione 
obrane ząbki czosnku oraz chrzan. 
Gotować przez minutę, odstawić 
z ognia i doprawić.
3. Zakwas przygotowujemy w oddziel-
nym garnku, zagęszczając go śmietaną.
4. Gdy zupa będzie już gotowa, dole-
wamy przygotowany zakwas powoli 
mieszając. Dosypujemy majeranku 
jednocześnie przez chwilę podgrze-
wając żurek.
Zupę podawać z ugotowanymi ziem-
niakami, jajkiem oraz pieczywem.

Mazurek z pomarańczami 
i jabłkową konfiturą
Składniki na ciasto (2 mazurki): 
- 40 dag mąki pszennej
- ½ kostki masła
- 2 łyżeczki cukru waniliowego
- 15 dag cukru pudru
- 4 jajka
Masa jabłkowa:
- 40 dag musu jabłkowego
- 2 łyżeczki soku z cytryny
Do dekoracji przygotowujemy sobie pomarańczę 
pokrojoną w cienkie plasterki

Sposób przygotowania:
1. Przesypaną mąkę łączymy z jajkami, mieszamy 
i dodajemy po kolei wszystkie inne składniki. Całość 
wyrabiamy. Zagniatamy ciasto, dzielimy na pół, for-
mujemy  2 kule i zawijamy w papier lub folię. Wsta-
wiamy do lodówki na 30 minut (drugą część ciasta na 
ok. 60 minut). 
2. Po 30 minutach wyjmujemy jedną część ciasta, 
wkładamy pomiędzy złożony na pół arkusz papieru 
do pieczenia i wałkujemy na placek wielkości trochę 
większej niż foremka, przekładamy razem z papie-
rem do formy. Przycinamy. Wstawiamy ponownie do 
lodówki na 30 minut. 
3. W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 200 st., 
wstawiamy foremkę z ciastem i pieczemy przez 
20 minut na złoto. Wyjmujemy ciasto i odkładamy do 
wystudzenia.
4. Taką samą czynność wykonujemy raz jeszcze z dru-
gim ciastem na mazurka.
Na przygotowane kruche ciasta wykładamy masę jabł-
kową, a na nią pokrojone pomarańcze tak, by zakryły 
cały spód. Mazurka można odłożyć na chwilę do lodów-
ki do wychłodzenia przed nałożeniem pomarańczy.
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Terenowa Masakra 2019
Na początku stycznia br.  została uruchomiona rejestracja na wyjątkowy bieg z przeszkodami – Terenową Masakrę.

Terenowa Masakra to bieg 
z wieloma zaskakującymi 
przeszkodami w ekstremalnie 

trudnym terenie. Oprócz dystansu 
biegowego, na uczestników czeka-
ją utrudnienia wymagające wytrzy-
małości, siły, sprytu i umiejętności 
współpracy. 

Zawodnicy mogą zmierzyć się 
z dystansami 5 kilometrów (w tym 
30 przeszkód) oraz 10 kilometrów 
(w tym 45 przeszkód).

W 2019 roku nowością będzie 
nowy, najdłuższy dystans 15 kilo-
metrów z aż 80 przeszkodami!

W 2019 roku Terenowa 
Masakra zostanie 
zorganizowana w dwóch 
odsłonach:

Impreza tradycyjnie odbędzie się 
w bydgoskim Myślęcinku, najwięk-
szym parku miejskim w Polsce.

Warto zapisać się w pierwszym 
terminie – na najszybszych czekają 
najtańsze pakiety startowe!

Impreza cieszy się bardzo dużą 
popularnością, dlatego warto zapi-
sać się na bieg, zanim skończą się 
pakiety startowe. 

W obydwu edycjach Terenowej 
Masakry w 2018 roku wzięło udział 
aż 5000 zawodników (co wyczerpa-
ło limit uczestników).

Dodatkowym argumentem jest 
zdecydowanie niższe wpisowe, któ-
re czeka na najszybciej zgłaszają-
cych się zawodników. 

Opłaty startowe w pierwszych 
terminach za dystans 5 i 10 km 

wynoszą: * Pierwsze 50 osób 
z potwierdzoną płatnością 99,99 zł * 
Kolejne 100 osób z potwierdzo-
ną płatnością 109,99 zł * Kolej-
ne 100 osób z potwierdzoną płat-
nością 119,99 zł * Do 30 stycznia 
2019 129,99 zł  Organizatorzy przy-
pominają także, że przy rejestracji 

grup powyżej 5 i 10 osób na uczest-
ników czekają dodatkowe gadżety 
w pakietach startowych! 

Terenowa Masakra to bieg, któ-
rego wyjątkowa atmosfera przycią-
ga duże grupy zawodników z całego 
kraju. W związku z wieloma proś-
bami od uczestników, w 2019 roku 

zdecydowaliśmy się wprowadzić 
kilka zmian, a przede wszystkim 
dodatkowy dystans 15 kilometrów 
z aż 80 przeszkodami. - opowia-
da Rafał Szulakowski, organizator 
Terenowej Masakry. 

O ile bieg na 5 kilometrów 
(z 40 przeszkodami) jest dostępny 

praktycznie dla każdego, to nowy, 
najdłuższy dystans dedykujemy 
wyłącznie doświadczonym i odpo-
wiednio przygotowanym śmiałkom.

Wszystkich tych, którzy chcieli-
by się dobrze bawić w gronie przy-
jaciół i znajomych, zapraszamy do 
głoszeń grupowych i wyruszenia na 
trasę w jednej fali startowej. Gwa-
rantujemy wyjątkowe emocje i dużo 
rozrywki w błocie, wodzie oraz na 
różnego rodzaju przeszkodach!

Do startu zapraszamy przede 
wszystkim przedstawicielki płci 
pięknej, które stanowią aż 40% 
uczestników Terenowej Masakry!

27-28.04.2019  
Centralne Regaty Otwarcia Sezonu 
Seniorów i Juniorów – Poznań 
07.05.2019  
– 1. regaty Wioślarska Liga Czwó-
rek 2019 - Rybi Rynek, Bydgoszcz 
10-12.05.2019 – Puchar Świata 
Seniorów – Płowdiw 
18-19.05.2019 – Mistrzostwa Euro-
py Juniorów – Essen 
18-19.05.2019 – Akademickie 
Mistrzostwa Polski – Bydgoszcz 
21.05.2019 
– 2. regaty Wioślarska Liga Czwó-
rek 2019 - Rybi Rynek, Bydgoszcz 
25-26.05.2019 – Centralne Kontrol-
ne Regaty Juniorów – Kruszwica 
31.05-02.06.2019 – Mistrzostwa 
Europy Seniorów – Lucerna 
01.06.2019  
– Mała Wioślarska - Bydgoszcz 
04.06.2019 
– 3. regaty Wioślarska Liga Czwó-
rek 2019 - Rybi Rynek, Bydgoszcz
07.06.2019 – Regaty Nadziei Olim-
pijskich – Olimpic Hopes – Velence 
18.06.2019 
– 4. regaty Wioślarska Liga Czwó-
rek 2019 - Rybi Rynek, Bydgoszcz 
21-23.06.2019 
– Puchar Świata Seniorów – Poznań 
28-30.06.2019 
– Międzynarodowe Regaty Wioślar-
skie „Bursztynowe wiosła” - Troki 
29-30.06.2019 
– Centralne Kontrolne Regaty Junio-
rów – Kruszwica 
12-14.07.2019 – Puchar Świata 
Seniorów – Rotterdam 

19-21.07.2019 – Mistrzostwa Polski 
Juniorów – Kruszwica 
24-28.07.2019 – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata – Sarasota 
25-28.07.2019 – Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży – Kruszwica 
02-04.08.2019 – Coupe de la Jeunes-
se – Puchar Młodzieży – Coregno
03-04.08.2019 – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski – Poznań 
03-04.08.2019 – Mistrzostwa Pol-
ski Młodzików – Poznań 
07-11.08.2019 – Mistrzostwa Świa-
ta Juniorów – Tokio 
25.08-01.09.2019 – Mistrzostwa 
Świata Seniorów – Linz 

04-07.09.2019 – Akademickie 
Mistrzostwa Europy – Jonkoping 
07-08.09.2019 – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Europy – Ioannina 
14-15.09.2019 – Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów – Poznań 
21.09.2019 – Długodystansowe 
Mistrzostwa Polski – Kruszwica 
28.09.2019 – Wielka Wioślarska 
o Puchar Brdy – Bydgoszcz 
05.10.2019 – Mistrzostwa Polski 
w Sprincie Wioślarskim – Płock 
26-27.10.2019 – Centralne Kontro-
lne Regaty Jesienne – Poznań

formularz rejestracyjny 
oraz komplet informacji 
o zawodach znajduje się  
na stronie:
www.TerenowaMasakra.pl

 

Kalendarz 
wioślarski 2019
LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz
W 2019 roku wioślarki i wioślarze LoTTo-Bydgostia będą 
uczestniczyli w wielu regatach regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych. Najważniejsze w tym roku będą 
Mistrzostwa Świata Seniorów, które będą jednocześnie 
regatami kwalifikacji osad na Igrzyska XXXII olimpiady 
Tokio 2020. oto kalendarz wioślarski 2019.

Artur Pujszo z Bydgoszczy 
na najwyższym stopniu 
podium
W sobotę 6 kwietnia br.  w Sobótce k/ Wrocławia rozegrane 
zostały II Mistrzostwa Polski w Qazaq Kuresi, czyli 
w pochodzącej z Kazachstanu odmianie judo i zapasów.

W zawodach wzięło udział 
blisko stu zawodników 
z całej Polski, w tym byd-

goski wojownik Artur Pujszo repre-
zentujący w tych zawodach „Fight 
Academy” Gwiazda Bydgoszcz. 

W decydującej walce w wadze 
ciężkiej zmierzyli się ze sobą Tomasz 
Tałach (GKS Wybrzeże, Gdańsk)  - 
wielokrotny mistrz Polski w judo, 
oraz Artur Pujszo (Gwiazda Byd-
goszcz) - wielokrotny mistrz Polski 
w brazylijskim jiu-jitsu i ADCC. 

Dopiero w dogrywce w tzw. 
zwarciu efektownym rzutem zwy-
cięstwo odniósł Artur Pujszo zdo-
bywając tytuł mistrza Polski i prawo 
reprezentowania Polski na Mistrzo-
stwach Europy. 

Na co dzień Artur Pujszo trenu-
je również judo i brazylijskie jiu-jit-
su w bydgoskich klubach. 
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Kolagen jest jednym z waż-
niejszych surowców wyko-
rzystywanych w kosmety-

ce. Można znaleźć go w kremach, 
serach i innych produktach sygno-
wanych logo luksusowych marek. 
Czy wiecie dlaczego producenci tak 
chętnie wykorzystują kolagen? Aby 
wyjaśnić tę kwestię, należy odnieść 
się do funkcji kolagenu, jaką pełni 
w ludzkim ciele.

Twoja skóra składa się 
z kolagenu

Kolagen jest głównym składni-
kiem tkanki łącznej. Stanowi aż 
30% wszystkich białek w orga-
nizmie człowieka, a 70% kola-
genu znajduje się w samej skó-
rze. W ludzkim układzie kolagen 
znajduję się w praktycznie każdej 
tkance. Między innymi utrzymuje 
narządy na swoim miejscu, odpo-
wiada za dobry wzrok i jest rusz-
towaniem dla skóry. Niestety, już 
po 25. roku życia ilość kolage-
nu w skórze maleje, co oznacza, 
że rozpoczyna się proces starze-
nia. Skóra staje się mniej elastycz-
na i pojawiają się zmarszczki. 
Na szczęście znamy sposób na sty-
mulację organizmu do produkcji 
kolagenu ustrojowego.

Zatrzymaj upływający czas

Każdy z nas chce zatrzymać mło-
dy wygląd jak najdłużej. Dlatego 
właśnie naukowcy z całego świa-
ta zaczęli zastanawiać się, w jaki 

sposób skutecznie spowolnić pro-
ces starzenia się.  I tak powstał 
kolagen naturalny Souvre. Formuła 
pozyskiwania tego dobroczynnego 
białka została opatentowana przez 
polskich naukowców z Uniwersy-
tetu Gdańskiego, a dostępne obec-
nie produkty eksportowane są na 
cały świat. To właśnie kosmetyki 
kolagenowe zainspirowały kosme-
tologów do opracowania kuracji na 
twarz, ciało, skórę głowy i paznok-
cie, które skutecznie regenerują 
komórki już po pierwszym zabie-
gu. Regularne stosowanie kolage-
nu naturalnego spowalnia powsta-
wanie oznak upływającego czasu, 
takich jak zmarszczki, przebarwie-
nia, rozstępy czy cellulit.

Co wyróżnia kolagen 
naturalny Souvre na rynku 
kosmetycznym?
Przede wszystkim: 
naturalność

Najczęściej spotykane odmiany 
kolagenu są produktami syntetycz-
nymi lub otrzymywanymi poprzez 
stosowanie agresywnych metod 
obróbki. Hipoalergiczny kolagen 
naturalny Souvre jest pozyskiwa-
ny ręcznie, dzięki czemu zachowu-
je swoje właściwości biologiczne. 
W składzie nie znajdziecie zbęd-
nych dodatków, takich jak: parabe-
ny, SLS, sztuczne barwniki, które 
wpływają negatywnie na organizm 
człowieka. 

odkryj właściwości kolagenu

Zabiegi z wykorzystaniem właści-
wości tego wyjątkowego białka, 
takie jak kolagenowy zastrzyk mło-
dości, regeneracja męskiej skóry, 
antycellulitowe ujędrnienie ciała czy 
autorski masaż kolagenowy Souvre 
dostępne są w bogatej ofercie Insty-
tutu Urody Souvre. To jedyne kola-
genowe SPA w Bydgoszczy zloka-
lizowane przy ul. M. Konopnickiej 
31. Zapraszamy na błogi relaks!

Kolagenowe 
antidotum na 
zmarszczki
Twojej skórze brakuje elastyczności i nawilżenia? 
Skorzystaj z zabiegów kolagenowych, które raz na 
zawsze pomogą Ci zapomnieć o defektach skórnych.

KONKURS!
Dla naszych czytelników przy 
współpracy z Instytutem Urody 
Souvre przygotowaliśmy bon na 
bezpłatny zabieg „kolagenowy 
zastrzyk młodości”.  
Aby skorzystać z tej wyjątko-
wej okazji i podarować sobie 
odrobinę luksusu, wystarczy 
wziąć udział w naszym kon-
kursie i odpowiedzieć na pyta-
nie: W jakich miastach Pol-
ski znajduje się także Instytut 
Urody Souvre? 
Na zgłoszenia czekamy pod 
adresem mailowym: kasia@
bydgoszcz.com, w terminie do 
końca kwietnia! Powodzenia! 
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Ciepłych Świąt Wielkanocnych 

oraz 

wszelkiej pomyślności 

w życiu zawodowym 

i prywatnym
składają

.com.pl




