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8 Kasia Nosowska muzyczną niespodzianką festiwalu Ster na Bydgoszcz
Remont
wiaduktu
na trasie do
Gdańska
s. 4

PERFECT i Patrycja
Markowska w Myślęcinku
s. 17

Enea Bydgoszcz
Triathlon już w lipcu
s. 14

Nowy Port

luksusowa inwestycja
s. 12-13
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OFERTA HANDLOWA WAŻNA OD 28.05 DO 30.06.2019
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Na razie prace rozbiórkowe
i organizacyjne
Wykonawca wcześniej rozpoczął
przygotowania placu budowy. W tej
chwili powstaje zaplecze i zwożone
są materiały budowlane. Ruszyły też
pierwsze prace, które mogą odbywać
się pod ruchem.
Kolejne
prace
wymagały
zamknięcia wiaduktu wschodniego. Dlatego przygotowane są tymczasowe przejazdy pomiędzy obiema jezdniami ulic: Wyszyńskiego
(za stacją benzynową) i Armii Kra-

Inwestycja za 20 mln zł:
wiadukt na trasie do Gdańska
Rozpoczęły się prace przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. W poniedziałek (10 czerwca) wprowadzono
tymczasową organizację ruchu na czas budowy. W pierwszym etapie zmodernizowany zostanie obiekt znajdujący się po
stronie wschodniej, który dostosowany będzie do potrzeb pieszych i rowerzystów.

Wiadukt w liczbach:

ne jest jeszcze w tym roku. Stalowe
elementy będą objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję. Wiadukty wraz z dwujezdniową ul.
Armii Krajowej oddano do użytku
w 1984 roku.

75m
długość wiaduktu

Dotychczasowe rozwiązanie
jest już przestarzałe

20,44 mln zł
koszt inwestycji

Wiadukt | fot. google.maps

15 lat
gwarancja na korozję

jowej (za wiaduktami). Auta od strony Osielska do miasta jadą dwoma
pasami, a w kierunku przeciwnym
jednym.

Rozbiórka starego wiaduktu
i budowa nowego obiektu pochłonie 20 mln zł. Wstępnie zakończenie podstawowych prac planowa-

Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii
kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na
tym odcinku magistrali węglowej).
Obiekt wschodni nie spełnia już
norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu

ruchu i jest w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy.
W poprzednich latach przygotowana została dokumentacja projektowa.
Obiekt ma też ułatwić dojazd rowerzystów i dojście pieszych do terenów Lasu Gdańskiego.

Dla rowerzystów i pieszych
Zakłada się przebudowę przejść
wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej
oraz wyprowadzenie ruchu pieszych
i rowerzystów na drogę przeciwpożarową w Lesie Gdańskim (dawny
trakt do Czarnówka).
■
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eden dzień zmagań w urokliwych miejscach powiatu chełmińskiego. Tegoroczny piknik odbył się na polanie Czołgowiska w Bieńkówce. Ciekawostką jest
fakt, że nad brzegiem Wisły w Bieńkówce znajduje się kamień z zaznaczonym znakiem wysokiej wody
z 1829 roku.
Szlak rajdu znajdował się na trasach szutrowych i asfaltowych, które nawiązywały do ciekawostek
w regionie. Do jednych z takich
miejsc należał stary fort oraz Góra
Zamkowa w Starogrodzie, z której widoczna była piękna panorama
okolic.
Przed zabawą zespoły zostały podzielone na klasy „Country”
2x4 oraz „Rally” 4x4. Każdy uczestnik zanim wyruszył w trasę musiał
zarejestrować się w punkcie, gdzie
czekał pakiet uczestnika. W jego
skład wchodził roadbook, naklejki z numerem na auto oraz niewielki poczęstunek na drogę. Tak gotowe załogi mogły rozpocząć Rodzinny Rajd Reiski.
Zadanie należało do prostych!
Wystarczyło dotrzeć na metę, zdobywając jak największą ilość punktów
kontrolnych i wykonując jak najwięcej zadań dodatkowych. Trudnością
był brak mapy, a w zamian poruszanie się za pomocą wskazówek profesjonalnego roadbooka, którego operatorem był pilot. Na polanie czekało
sporo atrakcji takich jak dynamiczna strzelnica ASG, trójnogie narty,
konkurencja z użyciem alkogooli,
ścianka wspinaczkowa oraz zjazd
na tyrolce. Dla odważnych i pragnących więcej wrażeń czekał symulator dachowania.

Czas próby
pod znakiem Subaru
Rodzinny Rajd Reiski

Multi-Salon Reiski w Zielone Świątki już po raz trzeci dał swoim klientom niepowtarzalną szansę sprawdzenia siebie,
rodziny, przyjaciół oraz swojego auta w roli rajdowego zespołu. Niczym mini Zlot Plejad, który tylko przygotowuje team
Reiski do wydarzenia.

Jak na rajd przystało, nie obyło się bez przygotowania tras off-roadowych. W tym roku były aż
dwie próby terenowe, gdzie toczyła się najostrzejsza rywalizacja.
Nie zapomniano również o załogach
2x4, które miały za zadanie przejazd
specjalnym torem Subaru XV lub
Subaru Foresterem.
Po skończonym przejeździe należało wyłonić zwycięzcę w poszczególnych kategoriach, podliczając zdobyte punkty. W tym czasie
uczestnicy aktywnie spędzali czas
na polanie w towarzystwie muzyki.
Tym, którym nadal było mało, mogli
jeszcze wyszaleć się na torze Subaru.

Na maluchy z kolei czekały animacje, dmuchańce i wiele konkursów
z nagrodami.
Po raz kolejny przeżyliśmy
wspólną przygodę wraz z marką
Subaru. Warto podkreślić, że ta edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zostawiła po sobie wiele
wspaniałych wspomnień. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i oczywiście zapraszamy za rok, na kolejny Rajd Rodzinny z Subaru!
■
| fot. multi salon reiski,
Marcin Pawłowski
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a festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie – fanom
gastronomii i nowych smaków na pewno przypadnie do gustu
strefa food trucków z kuchnią
z całego świata, fani mody i dobrego
polskiego designu na pewno odnajdą się w strefie fashion, gdzie będą
mogli kupić ubrania tylko od polskich projektantów. Na dzieci czekać będą liczne warsztaty i zajęcia
z wykorzystaniem tematu „woda”.

Przystanek Brda
Strefa Flow Up, czyli wodne
zabawy na lądzie
Zlokalizowany w urokliwej
scenerii Wyspy Młyńskiej Ster na
Bydgoszcz co roku zaskakuje bydgoszczan kolejnymi atrakcjami.
Tym razem nowością będzie strefa
Flow Up, przestrzeń dla wszystkich
tych, którzy chcą spróbować swoich
sił w sportach wodnych. Złożą się na
nią dwa baseny.

PROGRAM MUZYCZNY

21 czerwca
18:00 SONBIRD
20:00 SOKÓŁ 
21:30 Ørganek

22 czerwca
18:00 MERY SPOLSKY
20:00 PAULINA PRZYBYSZ
21:30 ANIA RUSOWICZ
22:30 SZANTOWE
AFTERPARTY

23 CZERWCA
18:00 BARANOVSKI
19:00 ŁĄKI ŁAN
20:30 DARIA ZAWIAŁOW
22:00 Muzyczna
niespodzianka

Pierwszy, Sup Pool o wymiarach 30 na 10 m stworzy bezpieczne warunki do uprawiania sportów
i pomoże przełamać bariery tym,
dla których zabawy w dużych akwenach stanowią zbyt duże wyzwanie. W ramach zorganizowanej akademii najmłodsi będą uczyć się, jak
korzystać z najróżniejszych sprzętów. Wyścigi na deskach Sup na
pewno dadzą dzieciom dużo frajdy.
Sup Pool daje przy tym możliwość
kibicowania wokół wodnego placu.
Skimboard z kolei polega na
wykonaniu możliwie jak najdłuższego ślizgu na desce po cienkiej warstwie wody. Wszystko odbędzie się
na specjalnie przygotowanym torze.
Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, zabawach i konkursach, a to
wszystko pod okiem wykwalifiko-

Karol Kacperski, zespół ORGANEK | fot. mat.prasowe

Ster na Bydgoszcz

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 21-23 czerwca. To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Zlokalizowane
w przepięknej scenerii Wyspy Młyńskiej, dobra zabawa w klimacie podróżniczo-marynistycznym połączona z najlepszą
polską muzyką alternatywną.

wanych instruktorów. Skimboarderzy zaprezentują swoje umiejętności
podczas pokazów.
Nie zabraknie również trenażerów ruchu. Trickboardy i gyroboardy umożliwią trening osobom
w każdym wieku. Do doskonałe przygotowanie do skimboardu,
windsurfingu, kitesurfingu, wakeboardu czy skateboardu.
W strefie Flow Up – dzięki foto ściance każdy będzie mógł
też zostać surferem. Takie zdjęcie
będzie świetną pamiątką po tegorocznej edycji.

Zabawy dla
młodych żeglarzy
podczas Steru na
Bydgoszcz
Warsztaty węzłów żeglarskich,
kodów flagowych, bitwa balonowa czy morskie zagadki – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych w ramach Przystanku Małego
Żeglarza podczas tegorocznej edycji
Steru na Bydgoszcz. Strefa dla przyszłych wilków morskich powstanie obok placu zabaw na Wyspie
Młyńskiej. Przez trzy dni jej goście

wezmą udział w różnorodnych
aktywnościach o tematyce marynistycznej. Za ich wykonanie zdobędą
sprawności, które złożą się na uzyskanie patentu młodego żeglarza.
W piątek 21 czerwca w godz.
13:30-15:30 warsztaty dla dzieci
na temat poznawania świata poprowadzi Robert „Robb” Maciąg,
podróżujący pisarz, przewodnik
po Indiach i Iranie, laureat Nagrody Magellana. W sobotę 22 czerwca o godz. 13:00 rozpoczną się interaktywne zabawy dla dzieci: wspólne malowanie mórz i oceanów,
budowa tratwy, tworzenie kompasu, poszukiwanie skarbów. O godz.
15:00 interaktywny pokaz naukowy
„Przygody z kropelka wody” przygotuje prof. Ciekawski. Na godz:
16:00 zaplanowano z kolei interaktywne zajęcia dla dzieci,
a na godz. 17:00 ponowne warsztaty z Maciągiem. Od nich zacznie
się też niedziela 23 czerwca o godz:
13:30, a na zakończenie Przystanku
Małego Żeglarza, od godz. 15:30 do
18:30 dzieci wezmą udział w zabawach podróżniczych i marynistycznych z animatorami. Zaplanowano m.in. wiązanie lin, poszukiwania
złota, pirackie malowanie buzi, tańce, balonową bitwę morską, przeciąganie liny oraz naukę hymnu piratów.

Wyścig Butelkowy
W tym roku Wielki Wyścig
Butelkowy odbędzie się
w niedzielę 23 czerwca.
Wielki Wyścig Butelkowy to
jeden z gwoździ programu Steru na
Bydgoszcz. Co roku podczas zmagań śmiałków z wodą i rywalami
brzegi Brdy są oblepione kibicami.
To będzie już 11. edycja tych nietypowych zawodów.
• Impulsem było zrobić coś fajnego,
ekologia przyszła później. Poszedłem do urzędu miasta, by przeprowadzić wyścig w ramach Steru na
Bydgoszcz, bo to przecież impreza wodna. Dostaliśmy zgodę. Udało
się zrobić dwa materace i zorganizować dwie załogi. Do dziś pamiętam, że gdy wystartowały lunęło
jak z cebra. Po dopłynięciu do mety
przestało padać jakby ktoś zakręcił kurek. Nikt o tym wyścigu praktycznie nie wiedział. – wspomina Sławomir Piotrowski, spiritus
movens przedsięwzięcia.
• Z czasem łódek przybywało, aż
doszło do tego, że trzeba było
wcześniej organizować eliminacje. Bo załóg może wystartować
tylko 18. Zaczęliśmy ustawiać
łodzie w dwóch rzędach, ale uzna-

•

liśmy, że więcej nie można. – opowiada Piotrowski.
Startujące ekipy mają najpierw za
zadanie zaprojektować i zbudować
swoją łajbę. Dostają te same materiały: 360 plastikowych butelek,

Ania Rusowicz | fot. mat.prasowe
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taśmę klejącą i stretchową folię.
Dawniej królowały proste materace,
dziś to już coraz bardziej wymyślne prawdziwe dzieła sztuki. Dlatego przed zejściem na wodę organizowany jest „konkurs piękności”. Za wiosła służą drewniane
trzonki i plastikowe deski do krojenia warzyw. Sama rywalizacja jest emocjonująca, bo płynie
się pod prąd z Rybiego Rynku na
Wyspę Młyńską. A nurt Brdy jest
w tym miejscu dość wartki. Pamiętajmy jednak, że to nie wyścig gladiatorów – zwycięstwo albo śmierć.
Ważny jest też ten aspekt ekologiczny. W sposób wesoły pokazujemy,
że te śmieci możemy wykorzystać
w inny sposób - mówi Piotrowski.

Przystanek
Kontynentalny,
czyli rozmowy
z ciekawymi
ludźmi

jej wyprawie peruwiańską rzeką Rio
Maranón, która po połączeniu z Ukajali przyjmuje nazwę Amazonka.
Podróżniczą niedzielę rozpocznie o godz. godz. 13.00 spotkanie z Dagmarą i Leszkiem Jureckimi, którzy podzielą się doświadczeniem zebranym podczas realizacji
projektu Raja Ampat Kayaking Project, polegającym na eksplorowaniu
indonezyjskiego archipelagu kajakami modułowymi. Podróżnicy opowiedzą też o snorkelingu na rafie,
eksploracji nieodkrytych jaskiń czy
noclegach na bajecznych plażach.
O godz. 15.00 głos zabierze Krzysztof Skory. Podróżnik zasłynął rowerową podróżą dookoła Polski według
klucza „ul. Cicha 3 m.1”, co oznacza,
że odwiedzał wszystkich zamieszkujących ten adres. Przystanek Kontynenty zakończy spotkanie z Kamilą
Kielar. Podróżniczka samotnie przeszła Pacific Crest Trail, przejechała
rowerem sporą część Kanady i Alaski
zimą, mieszkała z Saamami w Finlandii, podróżowała przez Afrykę
śladami Kazimierza Nowaka oraz
sześciometrowym kajakiem morskim
pływała po wodach Pacyfiku.

Sonbird | fot. LatajacyKowal.pl Bartosz Kowal

Wszystkie spotkania odbędą się
w sali konferencyjnej Przystani
Bydgoszcz (ul. Tamka 2).
Wstęp wolny.
Dziewięć spotkań z podróżnikami proponują organizatorzy Steru na Bydgoszcz w ramach Przystanku Kontynentalnego. Patronem
strefy jest magazyn „Kontynenty”.
Wydarzenia tegorocznego Steru na
Bydgoszcz podzielone są na bloki tematyczne. Pierwszy z nich to
podróże, czyli cykl spotkań z wyjątkowymi ludźmi, którzy mimo swoich perypetii czy życiowych niepowodzeń zdobywają szczyty, rzeki
i wiele miejsc, o których można tylko pomarzyć. Spotkania zaplanowano na trzy dni festiwalowe.
W piątek 21 czerwca o godz.
15:30 Przystanek Kontynentalny zainicjuje Michał Woroch, który opowie o niezwykłej podróży z Ziemi Ognistej aż na Alaskę.
Woroch z przyjacielem stworzyli projekt Wheelchaitrip, który udowodnił, że wózek inwalidzki nie jest
w stanie przeszkodzić w podróżowaniu i realizacji marzeń. O godz.
17.00 Joanna Pajkowska podzieli się wrażeniami z samotnego rejsu
dookoła świata bez zawijania do portów. Ostatnim piątkowym spotkaniem o godz. 19.00 będzie rozmowa
z Dorotą Chojnowską przemierzającą świat na bambusowym rowerze
własnej konstrukcji. W Bydgoszczy
będzie wspominać swoją wyprawę
po pustyni w Omanie.
W sobotę 21 czerwca pierwszy wykład odbędzie się o godz.
13.00 i poprowadzą go Ewa Kruszewska i Dariusz Kamiński, którzy
będą snuć opowieść o urokach pływania we dwoje. O godz. 15.00 fotograf Magdalena Konik podzieli się
wrażeniami z pasterskiego przejścia z owcami przez wysokie partie
Kaukazu w Tuszetii. Na zakończenie
drugiego dnia Przystanku Kontynentalnego Marek Mazur opowie o swo-

Kasia Nosowska | fot. KayaxMarlena Bielińska

Kino podróżnicze
Zapraszamy wszystkich do
kina podróżniczego w Przystani
Bydgoszcz. Wstęp wolny.

Kasia Nosowska
muzyczną niespodzianką
festiwalu Ster na Bydgoszcz 2019!
Koncert 23.06.2019 r. godz.
22:00 (podczas festiwalu Ster na
Bydgoszcz).
Już wiemy, kto będzie tegoroczną muzyczną niespodzianką festiwalu Ster na Bydgoszcz 2019!
Kłopotliwe jest przedstawianie
Nosowskiej w kilku zdaniach, bo
to Artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn,
by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej
wokalistki i autorki tekstów. Jak to
możliwe, że tak skromna, unikająca tłumów dziewczyna zdominowała naszą scenę? Odpowiedź jest prosta: talent i pracowitość. Gdy tylko
Hey ma wolne, Nosowska solo –
choć zawsze ze znakomitymi part-

nerami penetruje krainy, w które
z macierzystym zespołem się nie
zapuszcza.
Ostatnio eksploruje też sfery
spoza świata muzycznego. Od roku
bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie prowadzi treningi „fatness” i przybierając śmieszną gębę
mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Prosto,
zwięźle, szczerze, szalenie błyskotliwie i dowcipnie. Cykl filmików
„A ja żem jej powiedziała…” stał się
inspiracją do książki o tym samym
tytule, która stała się bestsellerem
roku 2018 .
Na polu muzycznym Nosowska również nie próżnuje, jesienią 2018 roku ukazał się jej kolejny
solowy album BASTA, który szybko pokrył się złotem. Tym razem
za stronę muzyczną i produkcję
odpowiada Michał FOX Król, którego mocnymi beatami tętni ten
krążek. To zbiór jedenastu bardzo osobistych w warstwie tekstowej utworów, jak sama Nosowska
mówi - „to najważniejsza płyta”.
Nowy materiał można było usłyszeć
na żywo podczas, w całości wyprzedanej jesiennej trasy koncertowej „NOSOWSKA na tłusto”.
■

Paulina Przybysz | fot. mat.prasowe
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olagen jest białkiem zawartym w skórze, kościach i mięśniach, które pełni funkcję
elastycznego rusztowania i stanowi główny budulec komórek, tkanek
oraz narządów. Jedną trzecią zawartości białka w całym organizmie
człowieka stanowi właśnie kolagen.
Wspierany przez keratynę oraz elastynę nadaje skórze jędrność. - Nasz
organizm produkuje kolagen, ale proces ten po 25. roku życia jest zakłócony przez efekty starzenia się skóry.
Kobiety produkują go nieco mniej niż
mężczyźni - w ich przypadku poziom
wytwarzanego przez organizm białka jest tracony w tempie około 1%
rocznie – mówi Natalia Sak, manager Instytutu Urody Souvre w Bydgoszczy. Skutkuje to pojawieniem się

Kolagen Naturalny Souvre
spowalnia upływający czas
Kosmetyki kolagenowe, na bazie których specjalistki z Instytutu Urody Souvre w Bydgoszczy opracowały 12 autorskich
kuracji, są odpowiedzią na aktualne trendy panujące w branży kosmetycznej. Ich działanie jest nieporównywalnie szersze
niż komponentów zawartych w innych produktach z syntetycznym kolagenem w składzie. Natywne białko działa na skórę
zarówno od zewnątrz – jako żel oraz od wewnątrz, ponieważ jest dostarczany w postaci suplementów diety. Jak wykorzystać
jego właściwości, by spowolnić upływający czas, który pozostawia nieestetyczne ślady starzenia się skóry?

alergicznego kosmetyku przynosi
ulgę w przypadku wielu problemów,
m.in. trądziku, blizn, przebarwień,
atopowego zapalenia skóry, rozstępów czy cellulitu. Produkt może być
rekomendowany do pielęgnacji skóry zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i w warunkach domowych.

KONKURS!
Zapraszamy na bezpłatny Zabieg
Kolagenowy. Aby wygrać zaproszenie, wystarczy wymienić trzy
wskazania do przeprowadzenia
w/w zabiegu. Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca, pod adresem
mailowym: kasia@bydgoszcz.
com. Życzymy powodzenia!

pierwszych oznak starzenia się skóry
m.in. zmarszczek mimicznych, cellulitu, rogowaceniem naskórka, osłabieniem włosów i paznokci.

Kuracje kolagenowe Souvre
Makijaż pięknie prezentuje się na
zdrowej i doskonale nawilżonej cerze.
Rezultaty stosowania Kolagenu Naturalnego są znacznie lepsze, jeśli zafundujemy skórze kurację kolagenową Souvre z wykorzystaniem kilku kosmetyków przygotowanych na
bazie tego wyjątkowego białka, takich
jak peeling, maska ze złotem, krem

P

erfekcyjny manicure i pedicure
latem to konieczność, której nie
należy kwestionować. Możemy
biegać po mieście bez grama makijażu, szaleć na rolkach bez najmniejszego nawet ładu i składu na głowie, ale
nie możemy pozwolić sobie na zaniedbane dłonie i stopy. To naturalne, że
po długiej (zbyt długiej) jesieni i zimie
nasze kończyny (szczególnie dolne)
pokryła grubsza warstwa zrogowaciałego naskórka. Szorstkie, brzydko wyglądające pięty to problem, który dotyka nawet największe elegantki. Dlatego, zanim zrzucimy ciężkie,
zakrywające stopy obuwie pozwólmy sobie na totalne szaleństwo, robiąc
kolejne już w naszym życiu porządki. Tylko, że tym razem nie w ogródku czy w szafie, lecz w naszej urodzie.

Pedicure krok po kroku
Lato to czas relaksu, beztroskiej zabawy na plaży i w wodzie. To także czas,
kiedy pokazujemy więcej niż zwykle.

Nie zapomnij o witaminie C

| fot.Souvre

kolagenowy na dzień i na noc. Wszystkie te produkty są dostępne w Instytucie Urody Souvre przy ul. M. Konopnickiej 31 w Bydgoszczy. Kuracje
z wykorzystaniem kosmetyków kolagenowych mają zastosowanie w przypadku skóry wrażliwej, skłonnej do
alergii, bliznowatej lub przesuszonej, ponieważ naturalne komponenty
wspierają procesy leczenia, przy okazji zapewniając efekt natychmiastowego napięcia skóry.

Piękno pochodzi z natury
Kolagen Souvre Internationale jest
pochodzenia naturalnego. Cząsteczki kolagenu po wyizolowaniu ze
skóry ryby tołpygi pozostają w ułożeniu potrójnej helisy, dzięki czemu białko zachowuje biologiczną
aktywność. Jego regularne aplikowane idealnie nawilża skórę i spowalnia proces powstawania zmarszczek.
Stosowanie tego naturalnego, hipo-

Każdego dnia powinniśmy pamiętać o przyjmowaniu dawki witaminy C. Kwas askorbinowy zapobiega
bowiem powstawaniu zmarszczek,
ponieważ jego obecność w naszym
organizmie jest niezbędna do zainicjowania procesu produkcji kolagenu. Podaruj sobie dawkę naturalnej
witaminy C w postaci suplementu diety Souvre Internationale dla
szybszego wsparcia kolagenowego
od wewnątrz. Czerp piękno z natury - sięgnij po witaminę pozyskiwaną z naturalnych ekstraktów roślinnych, takich jak.: wyciąg z dzikiej
róży, aceroli, jagód goji czy balsamiki ogórkowatej. Dzięki odpowiedniej dawce witaminy C produkcja
kolagenu w organizmie wzrasta, co
korzystnie wpływa nie tylko na skórę, funkcjonowanie narządu ruchu,
kondycję włosów i paznokci.

Domowy pedicure w kilku
prostych krokach
Zadbane dłonie i stopy to najlepsza wizytówka każdej kobiety. Szczególnie teraz, kiedy coraz
cieplejsze dni zachęcają, aby pochwalić się nawet najbardziej zwariowanymi odcieniami na
paznokciach. Dowiedz się jak wykonać perfekcyjny pedicure i graj w kolory aż do jesieni!
Zrzucamy kolejne warstwy ubrania,
odsłaniając spragnione słońca ciało.
Starannie wykonany pedicure
doda Ci pewności siebie. Dzięki niemu już nigdy nie poczujesz się jak
struś chowając nie głowę, lecz nogi
w piasek. Jak wykonać pedicure?
Wystarczą dobre chęci i trochę wolnego czasu. Przygotuj także pumeks,
peeling gruboziarnisty do stóp, maskę
do stóp, mydło, ręcznik, nożyczki,

Naturalne suplementy Souvre
Zbilansowana dieta oraz aktywny tryb życia to klucz do młodości
i piękna. Recepta złudnie może się
wydawać łatwa do zrealizowania.
Naturalna suplementacja pozwala dostarczyć organizmowi niezbędnych substancji, których brakuje nam pomimo starań, jakie
podejmujemy w celu prowadzenia
zdrowego trybu życia. - Wybierając suplementy diety, należy sięgać po te, które nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników
czy syntetycznych, szkodliwych
zamienników – podkreśla ekspertka Instytutu Urody Souvre zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej 31. W ich składzie powinien
znaleźć się kolagen rybi na chrząstce rekina, ekstrakt z owoców,
glony morskie - naturalne źródło jodu, glukozamina, kwas hialuronowy, naturalne witaminy A,
C, K2, D3, E czy olej z wątroby
dorsza. Wybierz zatem naturalne
suplementy diety z oferty Souvre
Internationale: Na Stawy, Piękna
Skóra, Witamina K2+D3, Witamina B Plus które pozwolą Ci cieszyć
się młodością i witalnością przez
długie lata.
■

drewniany patyczek do odsuwania
skórek, pilnik oraz lakier do paznokci
w ulubionym, modnym kolorze.
Krok
pierwszy:
Przygotuj
miskę z ciepłą (ale nie gorącą) wodą
z mydłem. Zanurz w niej stopy na
około 20 minut.
Krok drugi: Masuj stopy delikatnymi, okrągłymi ruchami stymulując
je przy pomocy peelingu gruboziarnistego. Następnie pumeksem zetrzyj
z pięt zrogowaciały naskórek.
Krok trzeci: Obetnij i wypiłuj paznokcie. Pamiętaj przy tym
o tym, aby nie nadawać im okrągłego kształtu. Dzięki temu z czasem
nie będą brzydko (i boleśnie) wrastały w skórę.
Krok czwarty: Nałóż maseczkę na
stopy na około 20 minut. Po upływie
tego czasu umyj stopy w letniej wodzie.
Krok piąty: Za pomocą drewnianego patyczka poodsuwaj skórki.
Krok szósty: Nałóż na paznokcie
warstwę odżywki. Odczekaj chwilę
i pomaluj je ulubionym kolorem.
■
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Otoczenie inwestycji
Nowy Port zlokalizowany będzie
w samym sercu Bydgoszczy tuż
naprzeciwko Opery Nova. Tylko kilkaset metrów dzieli inwestycję od Wyspy Młyńskiej czy Starego Rynku. Nowy Port to kompleksowo zaprojektowany kwartał miasta,
który ma na celu nie tylko zapewnić wysoką jakość życia jego mieszkańcom, ale również przywrócić to
miejsce bydgoszczanom i uzupełnić
brakujący fragment miejskiej tkanki.
Mieszkańcy osiedla korzystać
będą mogli z bardzo bogatej oferty kulturalno-rekreacyjnej, którą zapewni sąsiedztwo inwestycji: Wyspa Młyńska z Przystanią
i Młynami Rothera, Wenecja Bydgoska, rozbudowa Opery Nova i Rzeka Muzyki, Miejskie Centrum Kultury i budowany Teatr Kameralny,
a także Bulwary nad Bdrą czy zrewitalizowany Stary Rynek z przyległymi uliczkami. Nowe przestrzenie
dostępne nie tylko dla mieszkańców
osiedla, ale dla wszystkich bydgoszczan pojawią się również w Nowym
Porcie.
Atutem lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo rzeki. Nowy Port
wpisze się w strategię przywracania
rzeki miastu realizowaną przez Miasto Bydgoszcz. Projekt zlokalizowany jest przy samym początku bulwarów nad Bdrą tuż przy zrewitalizowanej Śluzie Miejskiej. Będzie
bardzo mocno związany z rzeką. Będzie przenikał się z bulwarami korzystając z ich potencjału.
Cała urbanistyka i architektura projektu była od początku mocno ukierunkowana na rzekę.

Urbanistyka
Projektowanie rozpoczęto od analizy miejsca, następnie opracowano
ponad stustronicowy plan, który stał
się drogowskazem dla całego założenia. Bardzo ważne było zaprojektowanie dobrej miejskiej urbanistyki, która wtopi się w istniejącą tkankę miasta i będzie jej naturalnym
przedłużeniem. Nowy Port będzie
bijącym sercem Bydgoszczy z pełną
ofertą handlowo-usługową i gastronomiczną.
Nowo projektowany kwartał
będzie miał trzy zasadnicze osie
komunikacyjne. Przez środek przebiegać będzie nowa zielona aleja
łącząca ulicę Focha z ulicą Obrońców Bydgoszczy. Jej mocnym charakterystycznym elementem będzie
podwójny szpaler drzew. Pod zwartym okapem koron poprowadzone zostaną szerokie chodniki
i zatoki wypoczynkowe. Aleja wraz
z placami wejściowymi (przy wlocie
z ulicy Focha) stworzy oś widokową
i piękne tło dla Opery Nova zachęcające do wejścia w głąb kwartału.
Wzorowana na ulicach handlowych
europejskich miast, będzie idealną przestrzenią na luksusowe butiki
i eleganckie punkty usługowe.
Równolegle do ulicy Focha
nowy kwartał przecinać będzie
przyjazny pasaż pieszy, bez ruchu
samochodowego. Pasaż ten połączy
nadrzeczne bulwary z ulicą War-

Widok na Marcinkowskiego i Focha | fot. mat. prasowe - wizualizacja

Nowy Port

Stylowa i nowoczesna inwestycja
w samym sercu Bydgoszczy
Pod koniec maja firma AWZ Deweloper zdradziła jak wyglądać będzie jej najnowsza mieszkaniowa inwestycja. Osiedle
pn.: Nowy Port powstanie na działce pomiędzy ulicami Focha, Marcinkowskiego i Obrońców Bydgoszczy. W tym
miejscu bydgoszczanie znajdą nie tylko wysokiej klasy apartamenty, ale też przestrzeń handlowo-usługową. Oficjalne
wizualizacje zaprezentowano podczas uroczystych obchodów 20-lecia działalności firmy.

Bydgoszcz
lokalizacja
kwartał ulic Focha,
Marcinkowskiego, Obrońców
Bydgoszczy, Warmińskiego

ok. 2 ha
powierzchni terenu

AWZ Deweloper
Inwestor

BBGK Architekci
architektura

mińskiego. Ten kameralny w swojej
skali teren będzie przyjaznym miejscem do spacerowania, odpoczynku w kawiarniach i restauracjach
oraz odwiedzenia punktów handlowych i usługowych. Tętniąca śródmiejskim życiem przestrzeń publiczna stanowić będzie miejsce spotkań
i integracji bydgoszczan.
Bardzo ważny elementem urbanistyki jest wykorzystanie potencjału rzeki. Duży akcent położony
został na ożywienie bulwarów nadrzecznych, wzdłuż których pojawią
się restauracje i kawiarnie. Spacerowe bulwary zwieńczone maja zostać
przy ulicy Focha placem miejskim,
który wraz ze schodkowym zejściem do wody stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań i odpoczynku nad rzeką.
Ważną rolę wśród zabudowy
kwartału odegrają również zabytki – pozostałości fabryki „Befana” i pojedyncze kamienice. Ocalałe budynki choć stanowią nieliczny
fragment zabudowy zostaną z sza-

cunkiem zrewitalizowane i wyeksponowane w nowej tkance miasta.
Nowy Port to jednak nie tylko przestrzeń publiczna. Wewnątrz
kwartałów zaprojektowano całkowicie prywatne, spokojne dziedzińce dla mieszkańców. Odseparowane
od zgiełku miasta będą miały bezpośrednie wyjście na bulwary i teren
nabrzeża. Miejskie zielone ogrody
wypełnione barwnymi kompozycjami drzew, krzewów, bylin i traw
ozdobnych będą pięknie zmieniały się wraz z porami roku. Pod drzewami o szerokich, malowniczych
koronach pojawią się miejsca relaksu i wypoczynku - nowoczesne siedziska i leżanki.

Architektura:
Do pracy nad projektem deweloper
zaprosił BBGK Architekci – prawdopodobnie najlepsze biuro architektoniczne w Polsce. Architektura
budynków ma być na najwyższym
światowym poziomie. Serce Byd-

goszczy ozdobi architektura nowoczesna, ale ponadczasowa. Klasyczna elegancja, która będzie zawsze
piękna i modna. Największą inspiracją dla projektu była elegancka
i ponadczasowa architektura światowej metropolii – Nowego Yorku.
To co ją wyróżnia to materiały i rozwiązania dotychczas nie stosowane przez żadnego dewelopera w Bydgoszczy. Elewacje i części wspólne wykończone będą szlachetnymi
materiałami, takimi jak szlachetne kamienie czy naturalne drewno.
Projekt ma być mocno zakorzeniony
w Bydgoszczy, będzie więc czerpał
to co najlepsze z piękna bydgoskiej
secesji. Nowy Port to nowoczesne
jej wydanie w postaci biżuteryjnego
detalu – delikatnej fali, szykownych
ryflowań, łuków i arkad. Delikatne kolory ziemi naturalnych materiałów uzupełnione zostaną złotem.
Kolor prawdziwego luksusu będzie
dopełnieniem wyjątkowej architektury Nowego Portu. Nowy Port to nie
tylko najbardziej prestiżowy adres
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w Bydgoszczy, ale też oferta najbardziej luksusowych apartamentów.
Najbardziej ekskluzywne apartamenty znajdą się w wysokich wieżach i budynkach przy samym bulwarze. Apartamenty zostały zaprojektowane na otwartym planie – tak,
aby umożliwić nabywcom maksymalną elastyczność w kreowaniu przestrzeni i dowolną aranżację wnętrz, według indywidualnych
projektów. Wszystkie apartamenty cechują ponadstandardowe, panoramiczne przeszklenia i szerokie kilkudziesięciometrowe zadaszone tarasy. Największym atutem
będą jednak panoramiczne widoki
na 3 lub 4 strony świata, w tym na
panoramę miasta i rzekę. W ofercie
Nowego Portu znajdą się również
bardzo komfortowe mniejsze mieszkania od alei. Oferta będzie bardzo
zróżnicowana, zapewni więc cały
przekrój od kawalerek po dowolnej
wielkości apartamenty w różnych
częściach założenia
Całe założenie ma gwarantować największy prestiż i komfort dla
swoich mieszkańców. Z zacisznego
dziedzińca do wnętrza prestiżowych
wież zapraszać będzie reprezentacyjne wysokie na dwie kondygnacje
lobby z recepcją. Nowy Port będzie
całodobowo chroniony, a dostęp do
apartamentów będzie kontrolowany
przez nowoczesny system monitoringu i kontroli dostępu.

Dlaczego Nowy Port?
Nazwa „Nowy Port” nawiązuje z jednej strony do pięknej historii miejsca, a z drugiej strony będzie
„prywatną przystanią” dla nowych
mieszkańców. Przede wszystkim
jednak nazwa „Nowy Port” ma znaczenie symboliczne – jako przeciwwaga dla Starego Portu. To właśnie
tutaj w Nowym Porcie swój począ-

tek mają bulwary, które dalej biegną naturalnie do Starego Portu.
Miejsce to na lata zostało zapomniane i niejako odcięte od Starego Miasta. Dziś AWZ włącza je w struktury
Starego Miasta chcąc przywrócić to
miejsce bydgoszczanom. Stary Port
z piękną historyczną zabudową jest
dziś wizytówką miasta. Nowy Port
będzie harmonijnym uzupełnieniem
historycznej tkanki o powiew nowoczesności. Symboliczną klamrą,
która po latach zepnie Śródmieście
od Starego Portu do Nowego Portu w jedną całość. Nowy symbolizuje nowoczesność – nową zabudowę,
nowe trendy w architekturze, nowe
przestrzenie miejskie, nową jakość
życia i nowy poziom miasta. To brakujący element Śródmieścia.

Historia miejsca:
W latach 1885-1915 przy ulicy Marcinkowskiego 8 działała Fabryka
Maszyn i Kotłów Parowych Leopolda Zobela. Prócz kotłów i maszyn
okrętowych wykonywała też akcesoria okrętowe i współpracowała
przy wykonywaniu kadłubów okrętowych. Do 1910 roku powstało
w niej m.in. 12 parowców rzecznych
i holownik o mocy 325 KM. Pierwszy działający w tym miejscu zakład
mocno związany z rzeką był jedną
z inspiracji dla nazwy Nowy Port.
Pod koniec drugiej dekady XX
wieku w dawnym zakładzie Zobela zaczęła funkcjonować Bydgoska
Fabryka Pilników i Narzędzi Granobs i Kozłowski. Początkowo kontynuowała produkcję kotłów parowych, lokomotyw parowych do
trakcji wąskotorowej oraz maszyn
i akcesoriów okrętowych. Szybko jednak zmieniła profil produkcji na narzędziowy by produkować
szeroki asortyment pilników i różnego typu narzędzi. Przekształco-

Aleja, widok na Operę | fot. mat. prasowe - wizualizacja

na później w „Grakona”, a w połowie lat 30. XX wieku w „Prom” była
największą wytwórnią pilników
w Polsce. Wielokrotnie nagradzana za swoje wyroby otrzymała m.in.
Gran Prix na wystawie w Paryżu.
Realizowała duże zamówienia z Polski i z zagranicy. Po wojnie fabryka została upaństwowiona i znana
jest bydgoszczanom jako „Befana”
– Bydgoska Fabryka Narzędzi, która
wciąż działa z powodzeniem w Bydgoskim Parku Technologiczno-Przemysłowym.
To miejsce o bogatej historii
i dobrej energii. Nowy Port będzie
przywracał pamięć o pięknym,
przemysłowym dziedzictwie istniejących tu dawniej zakładów. Zabytki zostaną z szacunkiem odrestaurowane i wkomponowane w nową
zabudowę.
■

Tarasy, widok na Brdę | fot. mat. prasowe - wizualizacja
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radycyjnie zawody odbędą
się w samym centrum miasta,
z metą w okolicy Hali Łuczniczka. Szybkie i widowiskowe trasy
przyciągają z roku na rok coraz więcej uczestników i kibiców. W tym
roku z wyzwaniem startu w triathlonie zmierzy się aż 4000 zawodników, z czego blisko połowę będą stanowić debiutanci.
Enea Bydgoszcz Triathlon wpisał się na stałe w kalendarz największych wydarzeń sportowych w mieście. Cieszy mnie to podwójnie. Po
pierwsze dlatego, że triathlon jest
niezwykle dynamicznie rozwijającą
się dyscypliną, dzięki czemu liczba
uczestników naszej imprezy, a także
osób nią zainteresowanych, rośnie
z roku na rok – powiedział Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.
– Warto też podkreślić niezwykłe
zaangażowanie organizatorów, którzy dbają o atrakcyjność wydarzenia.
W każdej edycji pojawiają się nowości
w programie, przez co bydgoski triathlon zawsze pozytywnie zaskakuje.
Bydgoszcz zyskuje też promocyjnie –
uczestnikom, którzy zjeżdżają do nas
z całej Polski, oddajemy do dyspozycji
dynamicznie zmieniające się miasto.
- W tym roku odnotowujemy
rekordowy wzrost frekwencji, najszybciej lista zawodników zapełniła
się na dystansie 1/2. Miejsca na listach
startowych Enea Bydgoszcz Triathlon zostały wyprzedane już w marcu,
a kolejne sztuki z listy rezerwowej znikały w błyskawicznym tempie. Obecnie ostatnią szansą na start w bydgoskich zawodach jest udział w sztafecie, na których zapisy przyjmujemy
do końca czerwca. Cieszy nas kolejny,
trzeci już rok wsparcia naszego sponsora tytularnego – firmy Enea, z którym możemy wspólnie rozwijać wydarzenia i zapewnić jego uczestnikom
jeszcze więcej atrakcji. – opowiada
Aleksander Skorecki z komitetu organizacyjnego zawodów.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z rosnącej popularności triathlonu, to znak, że energia od Enei jest
w Bydgoszczy dobrze wykorzystywana. Weekend z Enea Bydgoszcz
Triathlon to atrakcyjnie spędzony czas nie tylko przez uczestników zawodów, ale także przez kibiców, i dla jednych i drugich przygotowaliśmy moc atrakcji, m.in. Strefę
Relaksu i Zabawy oraz Strefę Kibica
– powiedziała Berenika Ratajczak
z Biura Public Relations Enei. – Już
teraz życzymy zawodnikom radości
z uczestnictwa w zawodach i najlepszych wyników, a kibicom wyjątkowej zabawy i energii do dopingowania. – dodała Berenika Ratajczak.
Enea Bydgoszcz Triathlon to
jedna z najbardziej znanych imprez
triathlonowych w Polsce. 6 i 7 lipca
profesjonaliści i amatorzy wystartują w zawodach, które tradycyjnie
odbędą się w samym centrum Bydgoszczy.
Zmagania odbędą się na trzech
dystansach:
• 1/8, dystans super krótki
(475 m pływania/21 km jazdy
rowerem /5,5 km biegu);
• 1/4, dystans krótki (950 m pływania/43 km jazdy rowerem /10,8 km
biegu);

Sportowe emocje przed nami

Rusza V edycja Enea
Bydgoszcz Triathlon

W największej triathlonowej imprezie w Polsce weźmie udział rekordowa liczba ponad 4000 triathlonistów oraz kilkuset
uczestników zawodów dla dzieci: Enea Tri-Fun. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla nich, jak i kilkunastu tysięcy
kibiców, którzy odwiedzą Bydgoszcz 6 i 7 lipca. Jedną z największych imprez triathlonowych w Europie już trzeci rok
z rzędu jako partner tytularny wspiera Enea.

•

1/2, dystans średni (1900m pływania, 86km roweru i 22km biegu).
Oprócz rywalizacji indywidualnej, organizatorzy przygotowali także rywalizację sztafet i drużyn oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy i Prawników, a także
Mistrzostwa Polski osób niewidomych i niedowidzących.
Po raz pierwszy w Bydgoszczy zagości także Puchar Świata w Quadrathlonie, który będzie
imprezą towarzyszącą Enea Bydgoszcz Triathlon. W niedzielę, 7 lipca, najlepsi zawodnicy zmierzą się
z triathlonem, do którego dodano czwartą konkurencję: pływanie kajakiem. W ramach zawodów
uczestnicy będą walczyć o punkty
w klasyfikacji Pucharu Świata organizacji WQF.
Po raz kolejny na trasie rowerowej pojawi się unikatowe rozwiązanie w triathlonie w postaci dronów sędziowskich, które pomagają
arbitrom w pilnowaniu rywalizacji
w duchu fair-play.

Enea – powiedziała Berenika Ratajczak z Biura Public Relations Enei.

Zawody dla dzieci:
Enea Tri-Fun

Zwiedzaj Bydgoszcz
z przewodnikiem

Podczas zawodów w 2018 roku
na imprezie zadebiutowały gorąco przyjęte zawody dla dzieci.
W związku z olbrzymim zainteresowaniem i szybkim wyczerpaniem
się limitów, organizatorzy zmienili nieco formułę i podwoili ilość
dostępnych miejsc. Wraz ze sponsorem tytularnym zawodów dla
dzieci, firmą Enea, organizatorzy
zapraszają do startu dzieci i młodzież. Dla najmłodszych przygotowano zawody biegowe, a starsi mogą
wziąć udział w rywalizacji duathlonowej (bieg/rower/bieg).
– Enea Tri-Fun to zawody, które idealnie wpisują się projekt Enei
Akademii Sportu, którego mecenasem jest Enea. Zależy nam bowiem
by dzieci miały szansę rozwijać swoje sportowe talenty i pokochać sport
od najmłodszych lat. Każde startujące dziecko to 10 zł na cel charytatywny, które przekaże Fundacja

Enea Bydgoszcz Triathlon to wydarzenie o charakterze rodzinnym,
które jest doskonałą okazją do pokazania atrakcji turystycznych Bydgoszczy. Organizatorzy zapraszają serdecznie do wzięcia udziału
w zorganizowanych wycieczkach
z przewodnikiem, które pozwolą
odkryć urokliwe miejsca czy poznać
tajemnice miasta-gospodarza zawodów. Do wyboru są między innymi: Legendy i mydlane historie, Rejsy po Brdzie połączone ze zwiedzaniem centrum oraz wycieczka:
Bydgoszcz w pigułce.

| fot. mat. prasowe

Bezpłatne badania EKG bez
skierowań przed i po starcie
Enea Bydgoszcz Triathlon to zawody nastawione na dobrą zabawę
i wyjątkowe emocje. Jednak stając na starcie zawodów sportowych
musimy być pewni, że nasz orga-

nizm jest gotowy do podjęcia wysiłku, aby szczęśliwie i w pełnym
zdrowiu dotrzeć do mety zawodów.
W tym celu organizatorzy zapraszają zawodników do udziału w bezpłatnym projekcie badawczym, którego celem jest poddanie chętnych
uczestników badaniu EKG dzień
przed startem, a także po raz drugi,
tuż po przekroczeniu linii mety.
Badanie EKG pozwala określić rytm i częstość pracy serca,
wielkość komór sercowych oraz
wykryć ewentualne zniszczenia serca, pogrubienia jego ścian czy nieprawidłowości w ukrwieniu serca.
Aby wziąć udział w badaniu, należy odwiedzić punkt badań, który
będzie mieścił się w Hali Torbyd,
tuż przy wejściu.

Food Truck Festiwal i wiele
atrakcji dla bydgoszczan
Tegoroczne zawody odbywają się
w niedzielę niehandlową, dlatego też
zapraszamy mieszkańców do przybycia na teren imprezy i aktywnego
uczestnictwa w imprezach towarzyszących, którymi będą:

Food Truck Festiwal, czyli festiwal mobilnych barów i restauracji.
Pojawi się na nim blisko 30 food-trucków, które będą serwować
dania kuchni z całego świata, pyszne napoje i desery. Food Truck Festiwal będzie odbywać się na parkingu
przed Lodowiskiem Torbyd od piątku 5 lipca do niedzieli 7 lipca.
Punkt Kibica Enea z bębnami
i gadżetami na trasie biegowej. Strefa relaksu i zabawy dla kibiców –
blisko 100 m2 atrakcji przy hali TorByd. Dla zawodników dodatkowe
baseny chłodzące w strefie finishera.

O Enea Bydgoszcz Triathlon
Tutaj pozytywna energia uczestników spotyka się z profesjonalizmem i zaangażowaniem organizatorów. Efektem tych starań są tytuły
Debiut Roku (2015) i Impreza Roku
(2015, 2016, 2018) przyznane zawodom przez środowisko triathlonowe.
Enea Bydgoszcz Triathlon to nie tylko największe sportowe wydarzenie
w Bydgoszczy, ale także doskonała
okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi.
■

bydgoszcz com 15
R

E

K

L

A

M

A

16 bydgoszcz com

N

owa Castorama zlokalizowana jest we wschodniej części Bydgoszczy przy
ul. Karola Szajnochy 1. Ogromny
obiekt zajmuje powierzchnię ponad
15 000 m2 z czego powierzchnia
handlowa wynosi prawie 11 000 m2.
Dodatkowo przygotowano blisko
900 m2 strefy zewnętrznej sprzedaży, w której klienci znajdą produkty do aranżacji ogrodów i balkonów.
Dla odwiedzających został przygotowany wygodny i przestronny parking na 650 miejsc.
Cały obiekt przystosowany został
do potrzeb osób niepełnosprawnych
wraz z wyznaczonymi dodatkowymi
26 komfortowymi miejscami postojowymi. Sklep otwarty jest od poniedziałku do soboty - w godzinach
7.00 – 21.00, oraz w niedziele handlowe – w godzinach 9.00 – 20.00.
Zespół sklepu tworzy 165 specjalistów, którzy zapewnią klientom profesjonalne wsparcie podczas zakupów, które jest wyróżnikiem marki
w całym kraju.
- Decyzja o otwarciu drugiego
sklepu na terenie Bydgoszczy wynika z dużego potencjału tego rynku i zainteresowania naszą ofertą.
W trakcie realizacji tej inwestycji
zwracaliśmy uwagę na rzeczywiste
potrzeby naszych klientów i wykorzystaliśmy naszą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie. W nowym
obiekcie zastosowaliśmy wiele rozwiązań, które pozwolą nam inspirować klientów, zapewnić im maksymalne wsparcie podczas zakupów oraz szeroki wybór produktów.
- Komentuje Andrzej Gardulski,
Dyrektor sklepu Castorama Bydgoszcz przy ulicy Szajnochy.

Szeroki wybór produktów
i usług
Drugi sklep Castoramy w Bydgoszczy oferuje klientom aż 35 000 artykułów. Dopracowany i czytelny sposób ich prezentacji sprawia, że klienci spośród całej gamy dostępnych
rozwiązań łatwo wybiorą te, które mogą z powodzeniem zastosować
w swoich domach i ogrodach.
Castorama wprowadziła do swojej oferty także liczne dodatkowe
usługi, z których chętnie korzystają klienci w innych sklepach sieci –
czyli transport, click&collect (możliwość zamówienia on-line i odbioru
produktów w sklepie), click&delivery (możliwość zamówienia on-line
z dostawą do domu). Sklep oferuje również kredyty umożliwiające finansowanie zakupów oraz szereg usług związanych z przygotowaniem produktów do wykorzystania
w domu klienta. Nowa Castorama
będzie również miejscem, w którym
klienci będą mogli uzyskać wiedzę
i pomysły potrzebne osobom ulepszającym swoje mieszkanie. Wprowadzone tu zostały bezpłatne usługi planowania kuchni oraz łazienki. Punkt projektowy czynny będzie
codziennie w godzinach pracy sklepu, od poniedziałku do niedzieli
(handlowej).
Nowy sklep w Bydgoszczy
będzie wyróżniał się również dzięki rozbudowanym strefom inspira-

Otworzyła się kolejna
Castorama w Bydgoszczy
Lider branży polepszania warunków mieszkaniowych otworzył swój 78. sklep. Nowoczesny obiekt imponuje wielkością
oraz bogatą ofertą. Na klientów czeka szeroki wybór produktów oraz usług potrzebnych podczas budowy, remontu
i urządzania domu czy aranżacji ogrodu. Przyjazna i funkcjonalna powierzchnia handlowa oraz wygodny parking
to niewątpliwe atuty nowego obiektu sieci sklepów Castorama.

CASTORAMA

78
tyle sklepów w Polsce

15 000 m2
taką powierzchnię zajmuje
obiekt przy ul. Szajnochy

650 miejsc
parkingowych

35 000
tyle znajdziemy artykułów
w asortymencie

cji poświęconym kuchniom, łazienkom oraz wykorzystaniu przestrzeni
(magazynowanie, szafy, garderoby).
W każdej z nich, dzięki przedstawionym przykładom klienci na własne oczy mogą przekonać się jak
produkty dostępne w sklepie sprawdzają się w praktyce i jakie możliwości dają w zakresie aranżacji
przestrzeni.

Bezkonkurencyjne ceny
Z okazji otwarcia nowego sklepu
sieć przygotowała dla mieszkańców
Bydgoszczy ofertę, dzięki której
produkty można nabyć na atrakcyjnych warunkach. Zgodnie z hasłem
„Zawsze niskie ceny”, ciekawe rozwiązania umożliwiające ulepszanie
domów, mieszkań i ogrodów mieszkańców Bydgoszczy są dostępne dla
szerokiej grupy odbiorców.
Castorama Polska Sp. z o.o. jest
liderem w kategorii Home Improvement i prowadzi obecnie sprzedaż
w 78 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Firma jest częścią
Kingfisher plc, międzynarodowej
spółki posiadającej prawie 1200 sklepów w 10 krajach Europy.
■
| fot. Marcin Pawłowski
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Filmowy rozkład jazdy

Multikino

Na ekranie, czyli co nowego w największych
bydgoskich kinach?

Spider-Man:
Daleko od domu
•
•
•

Premiera: 5 lipca 2019
Produkcja: USA
Reżyseria: Jon Watts
Peter Parker powraca jako Spider-Man w nowym filmie „Spider-Man: Daleko od domu”. Nasz przyjaciel-superbohater z sąsiedztwa
przyłącza się do swych najlepszych
przyjaciół – Neda, MJ i reszty, by
wspólnie wyruszyć na europejskie
wakacje.
A jednak plan porzucenia wcielenia Spider-Mana na kilka tygodni
nie udaje się, kiedy Peter – z wielkimi oporami – decyduje się pomóc
Nickowi Fury’emu odkryć sekret
tajemniczych ataków, które pustoszą
kontynent.
W filmie zobaczymy m.in.
Toma Hollanda, Samuela L. Jacksona, Zendayę, Cobie Smulders, Jona
Favreau, JB Smoove’a. Ze specjalnym udziałem Marisy Tomei i Jake’a Gyllenhaala.

Premiera: 12 lipca 2019
Produkcja: Wielka Brytania
Reżyseria: Danny Boyle
Laureat Oscara Danny Boyle
(„Slumdog. Milioner z ulicy”, „Steve
Jobs”) łączy siły z uwielbianym na

•
•
•

Premiera: 21 czerwca 2019
Produkcja: USA
Reżyseria: Lars Klevberg
„Laleczka” przedstawia historię
Karen (Aubrey Plaza), która w prezencie urodzinowym daje synowi
(Gabriel Bateman) lalkę. Kobieta nie
jest jednak świadoma złowieszczej
natury zabawki.

Sekretne życie
zwierzaków
domowych 2
/ dubbing

Polaroid 2D
•
•
•

Premiera: 28 czerwca 2019
Produkcja: Norwegia, USA
Reżyseria: Lars Klevberg
Nastolatka Bird Fitcher kupuje w antykwariacie tajemniczy aparat. Polaroid czasy świetności ma już
za sobą, ale jest wciąż sprawny. Grupa przyjaciół uznaje go za doskonały gadżet na zbliżającą się imprezę,
ale niedługo potem osoby uwiecznione na zdjęciach zaczynają ginąć
w niewyjaśnionych okolicznościach.
Czy bohaterom uda się oszukać
przeznaczenie i powstrzymać wydarzenia prowadzące do tragicznego
końca?
■

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Laleczka

HELIOS

Król Lew / dubbing

Yesterday

Cinema City

całym świecie scenarzystą Richardem Curtisem („Notting Hill”, „To
właśnie miłość”) w nowej komedii wytwórni Working Title („Les
Misérables. Nędznicy”, seria „Bridget Jones”).
W rolach głównych: Lily James
(„Mamma Mia! Here We Go Again”, „Baby Driver”), Himesha Patela oraz Kate McKinnon.

Premiera: 19 lipca 2019
Produkcja: USA
Reżyseria: Jon Favreau
Jon Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu
– królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się
z jego narodzin. Następcą Mufasy
był bowiem dotąd jego brat – Skaza,
który nie zamierza tak łatwo oddać
władzy.
Knując spisek i posuwając się
do zdrady doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny
naukom swojego ojca Mufasy bierze sobie do serca swoje królewskie
przeznaczenie. Z pomocą dwójki
nowo poznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo.
Wcześniej musi jednak odszukać
swoją drogę ku dorosłości.

Premiera: 28 czerwca 2019
Produkcja: USA
Reżyseria: Chris Renaud
Druga część wielkiego przeboju
„Sekretne życie zwierzaków domowych”.
Pierwsza część cieszyła się na
całym świecie gigantyczną popularnością, ściągając do kin tłumy
widzów. Zachwytu nie kryli także krytycy filmowi.   Poznamy dalsze losy najsłodszych zwierzaków
świata, które, gdy tylko zamykamy
drzwi, wychodząc do szkół i pracy, prowadzą swoje pełne przygód
sekretne życie.

Ma 2D
•
•
•

Premiera: 21 czerwca 2019
Produkcja: USA
Reżyseria: Tate Taylor
Laureatka Oscara Octavia Spencer w roli Sue Ann, samotnej kobiety mieszkającej w Ohio. Pewnego
dnia Maggie, nastolatka która niedawno wprowadziła się do miasta, prosi Sue Ann o to, by ta kupiła
dla niej i jej przyjaciół trochę alkoholu. Kobieta widzi w tym szansę
na zyskanie nowych – młodszych
– przyjaciół. Zaprasza ich więc do
siebie, by korzystali z jej piwnicy zamiast włóczyć się po mieście.
Obowiązują tylko zasady: jeden
z dzieciaków musi zawsze pozostać trzeźwy, nie wolno przeklinać i wchodzić na górę, a do o Sue
Ann mają zwracać się „Ma”. Szybko jednak gościnność Ma zamienia
się w obsesję, a spełnienie marzeń
nastolatków w koszmar.
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KAMED to placówka
medyczna zlokalizowana w pobliżu Bydgoszczy, oferująca usługi
w zakresie badań rezonansu
magnetycznego i USG, skupiająca zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy od
wielu lat zajmują się diagnostyką radiologiczną na terenie placówek leczniczych
Bydgoszczy i województwa
kujawsko-pomorskiego.
W naszej pracowni
rezonansu magnetycznego
korzystamy z nowoczesnego
systemu rezonansu magnetycznego Philips Achieva
Dual Nova 1,5 T, który wraz
oprogramowaniem pozwala
uzyskać pełen zakres wysokiej jakości obrazów.
Dzięki doświadczeniu,
indywidualnemu podejściu
do każdego Pacjenta oraz
bliskiej współpracy z lekarzem kierującym na badanie
zapewniamy profesjonalną interpretację wyników
badań rezonansu magnetycznego i USG, będąc partnerem w procesie diagnostycznym i leczniczym.
Pracownia SKAMED
w Myślęcinku k/Bydgoszczy wyposażona jest w aparat MR Philips Achieva
1,5T Pulsar HP+ z pełnym
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wachlarzem cewek i serwerem aplikacyjnym IntelliSpace Portal. System oferuje wysoką rozdzielczość
obrazów diagnostycznych
przy maksymalnej szybkości wykonywanych badań.
Aparat Achieva zaprojektowany został z myślą
o zwiększeniu komfortu
pacjenta, czego wyrazem jest
zminiaturyzowany magnes,
długość magnesu z obudowami wynosi tylko 167cm.
Wnętrze, w którym przebywa pacjent jest otwarte
i przestronne. Centralny, prosty odcinek kanału, w którym umieszcza się pacjenta, ma tylko 60 cm i szybko rozszerza się do 110 cm.
Podczas większości badań
pacjent może widzieć otoczenie poza magnesem.
Stół opuszczany do wysokości 52cm pozwala na wygodne ułożenie pacjenta. Dzięki zastosowaniu w aparacie
programu SofTone i ComforTone gradienty, mimo
dużej mocy, są jednocześnie
bardzo ciche, co zwiększa
komfort badania. Konstrukcja aparatu zapewnia łatwy
dostęp do pacjenta i umożliwia obserwowanie pacjenta ze stanowiska operatora
przez cały czas badania.
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Opera Nova
My Fair Lady
Musical
22.06.2019 r. godz. 19:00,
23.06.2019 r. godz. 18:00,
25.06.2016 r. godz. 19:00.
Libretto do “My Fair Lady”
powstało na podstawie komedii
George’a Bernarda Shawa – “Pigmalion.
Przygoda
romantyczna w 5. aktach” z 1912 roku. Tytuł
ten odwołuje się go greckiego mitu
o cypryjskim królu-rzeźbiarzu Pigmalionie, który stworzył tak piękny posąg kobiecy, iż się w nim zakochał. Bogini Afrodyta zamieniła
rzeźbę w żywą kobietę. Motyw Pigmaliona i stworzonej przez niego
Galatei pojawiał się często w poezji,
muzyce oraz malarstwie. Głównym
wątkiem komedii jest uczucie jakie
połączy profesora fonetyki, prawdziwego dżentelmena - Higginsa
z krzykliwą londyńską kwiaciarką
- Elizą, z której (na mocy zakładu)
profesor uczyni damę z najlepszego
towarzystwa.
Oparty na dramacie Shawa
musical „My Fair Lady” jest jednym
z największych światowych sukcesów tego gatunku. Święcąc triumfy i rekordy popularności od swego powstania w 1956 roku musical
Loewego i Lernera dotarł na sceny teatrów całego świata. Dodatkowo spopularyzowała go wersja
filmowa z 1964 roku nagrodzona
ośmioma Oscarami, z Audrey Hepburn i Rexem Harrisonem w rolach
głównych. „Jeden mały szczęścia
łut”, „Przetańczyć całą noc”, „Tę ulicę znam” – te wszystkie piosenki
z „My Fair Lady” to przeboje, które
niezmiennie zachwycają.
Musical „My Fair Lady” jest jednym z największych światowych
sukcesów tego gatunku. Pogodna
i wartko tocząca się historia, doskonałe dialogi czerpiące z dobrego
dramatu i najlepsza z wszystkiego
świetna muzyka, która wytrzymała próbę czasu (prapremiera nowojorska w 1956 r.) czynią z „My Fair
Lady” utwór zdolny usatysfakcjonować zarówno wytrawnego melo-

W magicznej krainie – bajka improwizowana dla dzieci | fot. KPCK

Kultura w Bydgoszczy
Koncerty, spektakle, wystawy i warsztaty 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.

mana jak i początkującego bywalca
teatru muzycznego.
Sześć lat w repertuarze Opery
Nova, ponad sześćdziesiąt przedstawień, dobrzy śpiewacy i jednocześni
dobrzy aktorzy, wspaniałe kostiumy,
dynamiczne układy choreograficzne
… Artyści kochają to grać a publiczność oglądać.

Filharmonia
Pomorska
SOPRANISSIMO
- koncert z nianią
19.06.2019 r. g. 19:00.
Zapraszamy do filharmonii na
koncert tercetu SOPRANISSIMO
z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod
batutą Sławomira Chrzanowskiego.
Bilety do nabycia na stronie
internetowej bilety24.pl oraz w kasie
biletowej FP .

SOPRANISSIMO to trzy śpiewaczki operowe, które własny
talent, pracowitość i umiejętności
połączyły w niezwykły muzyczny koktajl – urody, pasji i przyjaźni.
Tercet wykonuje najsłynniejsze arie
operowe i operetkowe w różnych,
czasem zaskakujących i nowatorskich aranżacjach.
Agnieszka
Adamczak-Hutek,
laureatka konkursu Hans Gabor
Belvedere w Wiedniu. Występowała na polskich scenach operowych
oraz na międzynarodowych m.in.
w Opernhaus Zürich i Ópera de
Oviedo w Hiszpanii. Joanna Horodko, laureatka i finalistka konkursów
wokalnych, m.in: w Passau (Niemyc) i na Sycylii. Solistka Teatru
Muzycznego w Poznaniu, śpiewała
na scenach w Polsce, a także Austrii,
Holandii, Belgii i Niemiec.
Agnieszka Sokolnicka wielokrotnie występowała w teatrach
w kraju i za granicą. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu
Kammeroper Schloss Rheinsberg
(Niemcy).

Koncert poprowadzi dyrektor
naczelny i artystyczny Filharmonii
Zabrzańskiej Sławomir Chrzanowski.
Na czas trwania koncertu będzie
można zostawić dzieci (od 3 do
7 roku życia) pod opieką wykwalifikowanych animatorów z UKW. Prosimy o zgłoszenia najpóźniej jeden
dzień przed koncertem. Bilety dla
dzieci w cenie 1 zł będą do odbioru
w kasie biletowej FP.

KujawskoPomorskie
Centrum Kultury
(KPCK)
W magicznej krainie – bajka
improwizowana dla dzieci
27.06.2019 r. godz. 16:30 Salon
Hoffman Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Obsada: Ada Żurawska, Jakub
Dranicki i Cezary Markiewicz,
aktorzy z grup Trzy Słowa, oraz
Bujdy i Bajania.
Bilety w cenie 12 zł do nabycia
w KPCK oraz na stronie
internetowej biletyna.pl.
Po krótkiej przerwie powraca
z propozycją dla młodych widzów
– teatr improwizowany to opowieść
tworzona przy udziale publiczności. Aktorzy zmieniają się w zielone króliki, strachliwych rycerzy lub
dzielne księżniczki. Widownia to
łąka pełna gadających chabrów, stado zajączków lub ogromny kamień
na drodze po magiczny pył, który
można rozkruszyć miłością. Wszystko zależy od wyobraźni. Improwizatorzy nie zapominając o rodzicach,
przemycają zgrabne metafory i żarty pozwalające dorosłym widzom
nie raz uronić łezkę radości lub
wzruszenia. I jak to w bajkach bywa
dobro zwycięży zło, a wszyscy żyć
będą długo i szczęśliwie.
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„…W sobie niepokorne lato
noszę” – otwarty maraton
poetycki z cyklu „Taki
pejzaż” (lato)
28.06.2019 r. godz. 17:00. Wstęp
wolny.
Zapraszamy do Salonu Hoffman
KPCK na ostatni maraton z cyklu
TAKI PEJZAŻ.
Dotychczasowe spotkania stały
się okazją do poetyckich konfrontacji zarówno międzypokoleniowych,
autorów funkcjonujących w różnych
środowiskach czy też amatorów jak
i twórców mających na swym koncie
liczne tomiki. Wszystko to złożyło się na znakomitą atmosferę, integrację środowiska a także stało się
pochwałą poezji!

LPKiW
Myślęcinek
Mini kalendarium na najbliższe
miesiące:
Czerwiec:

•

29.06. Rajd Rowerowy Galerii
Pomorskiej
• 30.06. OTWIERACZ/POWITANIE LATA – impreza masowa
z koncertem gwiazdy: PERFECT,
Patrycja Markowska - Sen Nocy
Letniej – bieg na 10 km
Lipiec:

•
•

14.07. Bieg Polska Run
Organizacja tematycznych spotkań ze zwierzętami w zoo - wakacyjne środy
Sierpień

•

Organizacja tematycznych spotkań ze zwierzętami w zoo - wakacyjne środy - O owadach pożytecznych spotkanie edukacyjne w zoo i Ogrodzie Botanicznym - Turniej Rycerski
w Ośrodku Rekreacji Konnej
• 17-18.08 Triathlon Polska Bydgoszcz Borówno 2019
• 25.08. POŻEGNANIE LATA/
Babie Lato - impreza masowa z koncertem gwiazd: Natalii Schroeder
i Zespołu Xxanaxx   

Otwieracz 2019  
30.06.2019 r.
godz. 14:00 – 21:00.  
Koncert
Patrycji
Markowskiej i zespołu Perfect, 5. Ogólnopolski Zlot Brodaczy, Holi Festival
– to tylko część atrakcji jakie czekać będą na bydgoszczan 30 czerwca na Różopolu podczas Otwieracza.
Impreza rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 14:00. Na scenie poza
konkursami z nagrodami zaplanowano liczne występy, w tym popisy tancerzy z Planety tańca Joanny
Ossowskiej.   Jako, że Otwieracz to
od lat przegląd rodzimych muzyków
to najpierw w Myślęcinku zaprezen-

SOPRANISSIMO - koncert z nianią | fot. Filharmonia

tuje się Anna Hnatowicz, która swój
niekwestionowany talent muzyczny ukazała m.in. w programach
muzycznych takich jak „Szansa na
sukces”. Jej koncert rozpocznie się
o godz. 15:00. O godz. 16.30 natomiast do tańca porwie wszystkich
nazywany polskim Edem Sheeranem – Maks Łapiński. Ten 25-letni
bydgoszczanin jest finalistą 9. edycji
„The voice of Poland”.   Wisienką na
torcie będą gwiazdy tegorocznego
Otwieracza. Koncert rozpocznie się
o godzinie 18.00 i przez trzy godziny będziemy uczestniczyli w wydarzeniu łączącym pokolenia. Usłyszymy utwory Patrycji Markowskiej,
zespołu Perfect, ale także wspólne piosenki wokalistki i jej sławnego ojca – Grzegorza Markowskiego.   Życiem tętnić będzie nie tylko
scena. Na polanie m.in. 5. Ogólnopolski Zlot Brodaczy z próbą pobicia
rekordu Polski w największym zgromadzeniu brodaczy, a także Holi
Festival – Święto Kolorów.   Po prawej stronie sceny ulokowany będzie
wydzielony teren, gdzie w rytm
muzyki co jakiś czas można obrzucać się kolorowymi proszkami.  

Miejskie Centrum
Kultury (MCK)
Kino Orzeł  
„Krew Boga” (2018),
reż. Bartosz Konopka

ciaż
chrystianizacja
mieszkańców to jedyny sposób, by uchronić ich przed zbliżającą się zagładą,
misję bohaterów spróbują zatrzymać
kapłan pogan oraz ich wódz, Geowold. Ich działania wystawiają poglądy obcych na wielką próbę. Jednak
w ostatnim bastionie „starej wiary” Willibrord i Bezimienny mogą
liczyć na nieoczekiwanego sojusznika. Jest nim Prahwe – charyzmatyczna córka Geowolda.   Wkrótce miłość
skonfrontuje się z nienawiścią, dialog z przemocą, szaleństwo z zasadami, a wielu będzie musiało zginąć…
Najnowszy film nominowanego do
Oscara i nagrodzonego na festiwalu
w Berlinie reżysera Bartosza Konopki – twórcy głośnego „Królika po berlińsku” i docenionego przez widzów
i krytyków obrazu „Lęk wysokości”.
„Krew Boga” to posiadająca współczesny wymiar refleksja nad istotą
wiary i kościoła, formą przypominająca bezkompromisowe dzieła Nicolasa Windinga Refna oraz serialowy
hit „Gra o tron”.   W rolach głównych
występują: Krzysztof Pieczyński
(„Belfer”, „Ziarno prawdy”, „Jack
Strong”), Karol Bernacki („Amok”),
Jacek Koman („Moulin Rouge!”, „Son
of a Gun”, „Ziarno prawdy”), Wiktoria Gorodeckaja, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, Jan Bijvoet („Peaky Blinders”, „Borgman”,
„W objęciach węża”), Jeroen Perceval
(„Głowa byka”, „Ardeny”) oraz jeden
z najoryginalniejszych współczesnych performerów – Francuz, Olivier
de Sagazan.  

Nocne granie
– maraton improwizacji
teatralnej
29.06.2019 r. godz.
20:00. Kawiarnia Szpulka.
Wstęp 20 zł (przedsprzedaż)
oraz 30 zł (w dniu wydarzenia).
Czas trwania: 6 godz.  
Ciepły wieczór. Zapach lata
i wspomnienie słońca. Dzień jest
tak długi, że zaczynasz go wtedy, gdy zimą już byś go kończył.
Noc. Ten moment, w którym powinieneś spać, ale czuwasz. Wszystko się wyostrza. Szaleństwo miesza się z senną marą. Nagle chce
ci się robić wszystko. Czujesz, że
masz najcudowniejsze na świecie
pomysły, że jesteś gotowy spełniać
marzenia. Masz siłę. Dowiadujesz
się jaka jest granica twojej wytrzymałości. Nocą rodzą się instynkty.
Zapraszamy na sześć godzin improwizacji. Sprawdzian dla improwizatorów i Was, widzów. I nagroda. Kto dotrwa do końca, zazna
zaskakującej przygody i doznań
nie do przewidzenia. W wydarzeniu wezmą udział improwizatorzy
z Bydgoszczy i nie tylko… Nie śpijmy razem!  
PATRONAT MEDIALNY

20 lat po Metrze

25.06.2019 r. godz. 21:00,
wstęp 11/14 zł.    

Startujemy w Teatrze Adria
6.10.2019 r. godz.19:00.

Wczesne średniowiecze. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci dociera rycerz Willibrord (Krzysztof Pieczyński). Okrutnie doświadczony przez los, lecz
twardo stąpający po ziemi wojownik
już dawno zginąłby gdyby nie pomoc
Bezimiennego (Karol Bernacki) –
pełnego ideałów chłopaka, skrywającego przed światem prawdziwą tożsamość. Pomimo różnic w światopoglądzie i podejściu do religii mężczyźni
zostają towarzyszami podróży. Kontynuują wędrówkę połączeni wspólnym celem – chcą odnaleźć i ochrzcić
ukrytą w górach osadę pogan. Cho-

Bilety już w sprzedaży w kasie
Kinoteatru ADRIA przy ul.
Toruńska 30; w punktach
na terenie Bydgoszczy
przy: ul. Śniadeckich
2 - Sklepy Muzyczne Riff, ul.
Szymanowskiego 3 - Księgarnie
PWN, ul. Chodkiewicza 30 UKW - Księgarnie PWN oraz
na stronach internetowych:
kupbilecik.pl, biletyna.pl.          
Musical   „20 lat po Metrze”
to najnowsza, zrobiona z wielkim rozmachem polska produkcja muzyczna. Musical na skalę

XXI wieku!   Sam tytuł sugeruje
nawiązanie do kultowej produkcji sprzed lat. Jednak jest to zupełnie nowa historia osadzona w dzisiejszych realiach. Wielowątkowa fabuła nie pozwala widzowi się
nudzić. Przeplatające się wzajemnie intryga z miłością i współczesny show biznes z całkiem wydawało by się przyziemnymi sprawami jak przyjaźń czy problemy dnia
codziennego sprawiają, że emocje wśród widowni wahają się od
złości, przez wybuchy śmiechu,
aż po łzy.  Świetne kreacje aktorskie wokalistów młodego pokolenia jak Zuzanna Kalicka, Mariusz
Kamiński czy Krzysztof Zięcina
wiernie oddają zamysł reżysera.
Całość tej nietuzinkowej produkcji dopełnia świetna muzyka, która jest mieszanką typowych melodyjnych piosenek musicalowych,
ale również nowych, współczesnych brzmień elektronicznych.
„20 lat po Metrze” to musical,
który wywołuje niepohamowany
śmiech, ale także skłania do głębokiej refleksji. Jest zagadkowy,
wręcz tajemniczy i trzyma widza
w napięciu aż do ostatniej minuty. Według wielu krytyków jest to
najlepsza premiera muzyczna tego
roku na polskiej scenie artystycznej. To trzeba zobaczyć!  

Kraina czarów, czyli
Champions of Illusion
w Bydgoszczy   
Bilety do nabycia
w kasie Kinoteatru Adria przy ul.
Toruńska 30, Księgarniacg PWN
przy ul. Szymanowskiego 3 i ul.
Chodkiewicza 30, Sklepach
Muzycznych Riff przy ul.
Śniadeckich 2 oraz na stronach
internetowych: panbilet.pl,
kupbilecik.pl.
Po premierze obydwu części filmu „Iluzja” i programach
typu „Mam Talent” występy iluzjonistów stały się jedną z najpopularniejszych w ostatnim czasie
form rozrywki. Nasz kraj odwiedzają największe gwiazdy światowej iluzji, a bilety na te spektakle rozchodzą się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Dlatego też
organizatorzy postanowili ponownie zaprosić do Bydgoszczy kolejne gwiazdy z grupy Champions of
Illusion, której to artyści w tym
roku już raz oczarowali bydgoską
publiczność.   „Champions of Illusion” jest to dwugodzinna interaktywna gala zarówno dla dorosłych jak i dzieci, w której czynnie uczestniczy razem z naszymi
gwiazdami,
zgromadzona
na
widowni
publiczność.
Triki i sztuczki widziane dotąd tylko w telewizji będą dosłownie
na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy wszystkich od lat 3 do 103.
Jest to typowo familijny spektakl dla całej rodziny, gdzie każdy
widz odnajdzie w nim coś dla siebie. Przenieśmy się razem do Krainy Czarów!
■
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Wytrawne
„krokiety po
Kujawsku”
Składniki:

Krokiety | fot. pixabay

Czerwcowa wyżerka,
czyli coś na ząb!
Pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pamiętajcie jednak, by wolną
chwilę poświęcić na przegotowanie czegoś smacznego! Nasze przepisy na wytrawne
krokiety „po Kujawsku” oraz pierożki skradną niejedno podniebienie, a także pozwolą się
Wam porządnie nasycić!

Krokiety:
- 0,5 kilograma pieczarek
- Sól
- Pieprz
- Bułka tarta
- Dwie szklanki mąki
- 1 szklanki mleka
- 0,5 szklanki wody
- 2 jajka
Sos chrzanowy:
- 3 łyżki majonezu
- 3 łyżki jogurtu naturalnego
- 3 łyżeczki chrzanu spożywczego
- odrobina soku z cytryny
- pieprz
- sól
Sposób przygotowania:
Przygotuj naleśniki. W tym celu do
wysokiego naczynia wsyp mąkę,
wlej mleko i wodę, wbij jaja. Pamię-

taj, aby całość przyprawić szczyptą soli. Miksuj ok. 3 minut, aż do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Smaż na niewielkiej ilości (gorącego) oleju.
Część grzybków zetrzyj na tarce o dużych oczkach, część pokrój
w drobna kosteczkę. Podsmaż na
patelni, uprzednio doprawiając je
do smaku solą i pieprzem. Dobra
rada: do smażenia użyj tylko odrobiny oleju. Pamiętaj o tym, aby wykonywać tę czynność na małym ogniu
i smażyć do momentu aż z pieczarek
odparuje woda.
Gotowy farsz nakładaj na naleśniki stołową łyżką w proporcji 2 łyżki na 1 naleśnik. Naleśniki zawijaj
w „kopertę”. Tak przygotowane krokiety obtocz w jajku i w bułce tartej,
a następnie delikatnie podsmaż, aż
do uzyskania złotego koloru. Dobra
rada: aby wzbogacić smak krokietów
możesz użyć, np. dostępnej na rynku pikantnej bułki tartej, a do farszu
dodać podsmażoną cebulkę.
Krokiety podawaj z sosem chrzanowym. Jak przygotować wyśmienity sos? Należy bardzo dokładnie
połączyć wszystkie podane powyżej
składniki. I gotowe.
Smacznego!
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