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Dla biznesu i nie tylko 

Hotel w standardzie trzech gwiaz-
dek mieścił się będzie w zrewitali-
zowanym budynku przy ul. Bernar-
dyńskiej 13, który dotychczas pełnił 
rolę 8-piętrowego (10-kondygnacyj-
nego) biurowca. 

Ze względu na doskonałą lokali-
zację i malowniczy widok na rzekę 
Brdę hotel będzie idealną bazą noc-
legową zarówno dla gości indywidu-
alnych, jak i biznesowych. Oprócz 
84 przestronnych i dobrze wypo-
sażonych pokoi, w nowym hotelu 
Focus goście będą mieli do dyspozy-
cji restaurację, bar, salę fitness oraz 
saunę. W obiekcie przewidziano tak-
że nowoczesną powierzchnię konfe-
rencyjną (w jej skład wejdą 4 sale) 
oraz podziemny parking.

Ruszyła faza przebudowy 

Charakterystyczny błękitny biuro-
wiec Projprzem przez 55 lat istnie-
nia, wrósł w panoramę Bydgosz-
czy i świadomość jej mieszkańców. 
Budynek wzniesiono według projek-
tu Witolda Jańczaka w 1964 roku. 
Obecnie trwa pierwsza faza przebu-
dowy i wykonywane są prace wybu-
rzeniowe we wnętrzach, które zostaną 
poddane gruntownej przemianie, aby 
dostosować je do współczesnych stan-
dardów hotelowych. Modyfikacji ule-
gną również instalacje elektryczne, 
sanitarne i przeciwpożarowe. Prace 
zewnętrzne zaś skupią się na zupełnie 
nowej, szklanej elewacji. Dzięki prze-
budowie obiekt zyska nowoczesny, 
minimalistyczny charakter.

Inżynierem kontraktu w tej 
inwestycji jest lider segmentu dewe-
loperskiego Grupy – CDI Konsul-
tanci Budowlani. Autorem projek-
tu przebudowy jest natomiast Piotr 
Bartkowiak ze studia Architektoni-
ka z Bydgoszczy.

Obiekt sieci Focus Hotels

Nowy hotel w Bydgoszczy dołą-
czy do dwucyfrowej rodziny hote-
li Focus. Ostatnim obiektem, zreali-
zowanym przez Sieć Focus Hotels, 
był hotel w Lublinie. Poprzed-
nio otwarto zaś obiekty w Pozna-
niu i Sopocie. Pozostałe hotele sie-

ci zlokalizowane są w Gdańsku, 
Szczecinie, Chorzowie, Bydgosz-
czy, Inowrocławiu i Łodzi. W fazie 
budowy znajdują się także kolejne 
– obiekty w Warszawie i Szczeci-
nie, które zaczną przyjmować gości 
już w 2020 roku. Ponadto spółka 
aktywnie negocjuje umowy zwią-
zane z nowymi otwarciami.

Podobnie jak inne hotele sie-
ci Focus, nowy obiekt będzie ofero-
wał szybki bezpłatny Internet Wi-
-Fi w całym budynku oraz dar-
mowy dostęp do sauny i siłowni. 
Każdy pokój zostanie wyposażo-
ny w duże i wygodne łóżko, prze-
stronną łazienkę, telewizor, biur-
ko do pracy oraz zestaw do parze-

nia kawy i herbaty. Ponadto goście 
otrzymywać będą kawę i kanapkę na 
wynos gratis, tak jak ma to miejsce 
we wszystkich obiektach sieci. Nato-
miast dzieci i młodzież do lat 18-stu, 
zakwaterowane w pokoju z rodzica-
mi lub opiekunami, zgodnie ze stan-
dardem marki, będą nocować bez-
płatnie.

Biurowiec Projprzem Makrum 
zmieni się nie do poznania
Rusza budowa nowego obiektu Focus Hotels
Ruszyły prace budowlane związane z przebudową dawnego biurowca Projprzem Makrum, zlokalizowanego w ścisłym 
centrum Bydgoszczy. Budynek przejdzie całkowitą metamorfozę, przekształcając się w kolejny obiekt Focus Hotels. 
Będzie to już 12 hotel sieci należącej do polskiej Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Ważne:

trzy gwiazdki
w budynku powstanie hotel 
o tym standardzie

84 pokoje
do dyspozycji gości

parking
podziemny w obiekcie

internet
bezpłatny, dostępny w całym 
budynku

Makrum | FOT. MAT. PRASOwE
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Pałac Nowy 
w Ostromecku
MUZYCZNE TARASY:  
Maria Mateja  
i Rafał Tworek – Koncert
Kiedy: 18.08. godz.16:00

Gdzie: Pałac Nowy 
w Ostromecku

wstęp wolny

Maria Mateja, sopran lirycz-
no-koloraturowy, urodziła się 
w 1990 roku w Pile. Jest absolwent-
ką Akademii Muzycznej im. Felik-
sa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
w klasie śpiewu solowego dr Kami-
li Kułakowskiej. Wcześniej ukoń-
czyła Szkołę Muzyczną I stopnia 
w Złotowie w klasie fortepianu mgr 
Izabeli Fidler oraz Szkołę Muzycz-
ną II stopnia w Pile, w klasie śpie-
wu dr Kamili Kułakowskiej (oba 
dyplomy z wyróżnieniem). Dyry-
gentka Zespołu Mater Ter Admira-
bilis działającego przy Sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziw-
nej w Bydgoszczy. Liderka zespo-
łu Duża Rajska Kawa wykonują-
cego jej autorskie utwory, będące 
umuzycznieniem tekstów poetyc-
kich krakowskiej poetki, Ewy Stadt-
müller. Pomimo pierwszego roku 
swojej działalności, zespół wła-
śnie odnosi swoje pierwsze sukcesy, 
gdyż zakwalifikował się do koncertu 
„Debiuty 2018” podczas Festiwalu 
Chrześcijańskie Granie. Nauczyciel-
ka emisji głosu w Diakoni Muzycz-
nej Ruchu Światło-Życie. Jest rów-
nież członkiem Stowarzyszenia 
Akademia Muzyki Dawnej, z któ-
rym współtworzy liczne koncerty. 
Brała udział w konkursach wokal-
nych. Laureatka Ogólnopolskich 
Przesłuchań Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie (2010).

Zadebiutowała na deskach sce-
ny kameralnej Opery Nova rolą 
Laury w dziele C. Mollockera Stu-
dent żebrak. Koncertowała w Pała-
cu Prezydenckim. Prowadzi ożywio-
ną działalność koncertową na terenie 
całego kraju.

Rafał Tworek

pianista, kompozytor, aranżer

Urodził się w 1979 roku w Byd-
goszczy. Pochodzi z Solca Kujaw-
skiego, gdzie w wieku 4 lat rozpo-
czął naukę gry na fortepianie. Rafał 
Tworek jest absolwentem Państwo-
wej Szkoły Muzycznej II st. im. 
Artura Rubinsteina w Bydgoszczy 
w klasie fortepianu prof. Ireny Ska-
bar-Galon. Ukończył Akademię 
Muzyczną im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy, na wydzia-
le instrumentalnym w klasie forte-
pianu prof. Jerzego Sulikowskiego. 
Jest również absolwentem Akademii 
Muzycznej im Stanisława Moniusz-
ki w Gdańsku, w klasie fortepia-
nu jazzowego prof. Włodzimierza 
Nahornego, które ukończył z wyróż-

nieniem. Umiejętności pianistycz-
ne doskonalił na kursach mistrzow-
skich u profesorów takich jak Lee 
Kum Sing, Ewa Pobłocka czy Jerzy 
Sulikowski. Obecnie jest wykładow-
cą Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy. Na gruncie muzyki klasycznej 
i filmowej występował z orkiestra-
mi Filharmonii Pomorskiej, Filhar-
monii Gorzowskiej i Elbląskiej 
Orkiestry Kameralnej. W zakresie 
muzyki współczesnej i elektroaku-
stycznej współpracował z Markiem 
Chołoniewskim, natomiast na grun-
cie muzyki filmowej z kompozyto-
rami takimi jak Jan A.P. Kaczmarek 
i Henryk Kuźniak. Na polu muzyki 

jazzowej występował z Ewą Bem, 
Olgą Bończyk czy Kubą Badachem.

Koncert Urodziny Pana 
Moniuszki - Beata Kraska, 
Marek Kamila
Kiedy: 25.08. godz. 16:00

Gdzie: ZPP w Ostromecku

wstęp wolny

Koncert „Urodziny Pana 
Moniuszki” to koncert muzyki wiel-
kiego polskiego kompozytora w ory-
ginalnych, kameralnych aranżacjach 
z udziałem solistki Beaty Kraskiej 

(sopran). Muzykę z ducha moniusz-
kowską zapewni Marek Kamila (for-
tepian). Koncert zaś poprowadzi 
Witold Pelka. 

Podczas koncertu przypomnimy 
sobie lub poznamy twórczość jed-
nego z najznamienitszych artystów 
rodzimej sztuki. Maestro Moniusz-
ko nigdy nie szukał wielkiego pokla-
sku, tym bardziej więc zasługuje na 
wdzięczne muzyczne wspomnie-
nie. To dzięki niemu powstała ope-
ra narodowa, to on dał poezji roman-

tycznej skrzydła muzyki, by leciała 
ponad czasem i przestrzenią. Pol-
ska kultura zawdzięcza kompozy-
torowi „Strasznego dworu” więcej 
niż myślimy, dlatego warto spotkać 
się z okazji jego urodzin i posłuchać 
m. in.: pięknych pieśni ze „Śpiewni-
ków domowych”, arii z oper „Hal-
ka” czy „Flis” oraz operetki „Beata”. 
Nie zabraknie wspomnień i anegdot. 

Beata Kraska – sopran, absol-
wentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie wydziału Wokalno-

Kultura w Bydgoszczy
Imprez kulturalnych na zbliżające się ku końcowi lato w Bydgoszczy nie brakuje i z pewnością każdy znajdzie coś 
dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po tych wydarzeniach, które wydały nam się 
najciekawsze i zostały przygotowane przez wybrane bydgoskie instytucje.

Kreatywny port dziecięcy | FOT.MAT.MCK

Muzyczne tarasy | FOT.MCK
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-Aktorskiego w klasie śpiewu wybit-
nego artysty i pedagoga prof. Mar-
ka Rzepki, Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy oraz Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go o kierunku Edukacja artystycz-
na w zakresie Sztuki Muzycznej. 
Artystka Teatru Muzycznego „Olim-
pia” w Rzeszowie oraz Polskiego 
Teatru Muzycznego „Scena Retro”. 
Współpracuje z zespołem „Cracow 
Singers”, „Chórem Polskiego Radia” 
oraz „Polską Orkiestrą Muzyki Fil-
mowej”.

Miejskie Centrum 
Kultury (MCK)
Teatr wymyWamy:  
Noś okulary ochronne

Kiedy: 30.08. godz. 19:00

Gdzie: Stomil SA Bydgoskie 
Zakłady Przemysłu Gumowego, 
ul. Toruńska 155

wstęp wolny

Darmowe wejściówki do odbioru 
w kasie MCK

Zapraszamy na spektakl impro-
wizowany w Stomilu połączony 
z interaktywnym spacerem po fabry-
ce. W programie: dużo tajemnic, 
lekko zabrudzone historie, zgrzyty, 
piskliwe dźwięki i zapach gumy. 

Kreatywny Port Dziecięcy – 
warsztaty dla dzieci

Kiedy: 21.08. godz.13:00

Gdzie: Barka „Lemara”

wstęp wolny

Zapisy: marta1101@interia.pl

Barka „Lemara” zabierała nie-
gdyś do swoich ładowni 300 ton róż-
nego rodzaju towaru. Teraz pora na 
drugi fracht szyperskich legend, 
zbieranych przez załogę barki. 
W lipcu i sierpniu dzieci i ich opie-
kunowie mogą wypłynąć w rejs rze-
kami szyperskiej wyobraźni. Istnie-
je wiele opowieści, które przenoszą 
nas w czasie i przestrzeni. 

Odkryjemy wspólnie świat byd-
goskiego marynarskiego „bajania”, 
gdzie najszczersza prawda przenika 
się z zabobonem, zasłyszaną w któ-
rymś z portów klechdą, legendami 
rodzinnymi. Idealnymi słuchaczami 
dla szyperskiej „gadki” będą dzie-

ci powyżej 6. roku życia. Narrato-
rem legend będzie Adam Gajewski – 
marynarz w załodze młodszy, choć 
siwy już nieco na skroniach.

Sasha Boole – Koncert 

Kiedy: 21.08. godz.18:00

Gdzie: Barka Lemara

wstęp wolny

Sasha Boole – dwa lata temu 
zagrał trasę po całej Europie 
(od Mołdawii po Islandię), wio-
sną 2017 roku dał 24 koncerty 
w 24 godziny w 24 miejscach (akcja 
miała miejsce w Łodzi, a koncer-
ty odbyły się w klubach, ale też na 
dworcach, w domach dziecka, szpi-
talach, przedszkolach i rozgło-
śniach radiowych). Jesienią również 
2017 roku w 13 miastach występo-
wał jako support grupy Me & That 
Man (Nergal + John Porter). 

Wiosną 2018 roku został człon-
kiem właśnie zespołu Me & That 
Man i jest obecnie drugim obok Ner-
gala wokalistą kapeli. Dzielił też 
scenę z wieloma innymi artysta-
mi jak choćby King Dude, CeZik, 
Krzysztof Zalewski czy Lao Che. 

Sasha Boole nie zatrzymuje się 
choćby na chwilę i tworzy swoją 
własną legendę. I tak jest od trzech 
lat, kiedy po raz pierwszy przyjechał 
do Polski… To jeden z najbardziej 
aktywnych przedstawicieli ukraiń-
skiej sceny alternatywnej. 

Gra country i folk zmiesza-
ne z whisky, ciekawymi, budzący-
mi emocje opowieściami oraz ciągłą 
podróżą. Lubisz Boba Dylana, John-
ny’ego Casha albo Neila Younga? 
Prawdopodobnie polubisz też Sashę. 

W ciągu trzech ostatnich lat 
ten trubadur zagrał w Polsce ponad 
200 razy! Latem 2017 roku wyda-
ny został trzeci album artysty „Gol-
den Tooth” (Borówka Music). Arty-
sta dostał też pierwsze zaproszenia 
na festiwale oraz występy w innych 
krajach. Grał w Czechach, Holan-
dii, Hiszpanii, Belgii, Szwajca-
rii i Niemczech oraz na Słowacji 
i Islandii, gdzie słuchacze przyjęli 
go bardzo entuzjastycznie.

W magicznej krainie – bajka 
improwizowana dla dzieci

Kiedy: 22.08. godz. 17:00

Gdzie: Salon Hoffman. 

Bilety w cenie 12 zł wkrótce do 
nabycia w KPCK. 

Teatr Improwizowany to opo-
wieść tworzona przy udziale publicz-
ności. Aktorzy zmieniają się w zielo-
ne króliki, strachliwych rycerzy lub 
dzielne księżniczki. Widownia to 
łąka pełna gadających chabrów, sta-
do zajączków lub ogromny kamień 
na drodze po magiczny pył, który 

można rozkruszyć miłością. Wszyst-
ko zależy od wyobraźni. Improwi-
zatorzy nie zapominają o rodzicach 
i przemycają zgrabne metafory i żar-
ty pozwalające dorosłym widzom nie 
raz uronić łezkę radości lub wzru-
szenia. I jak to w bajkach bywa, 
dobro zwycięży zło a wszyscy żyć 
będą długo i szczęśliwie. Grają: Ada 
Żurawska, Jakub Dranicki i Ceza-
ry Markiewicz, aktorzy z grup Trzy 
Słowa, oraz Bujdy i Bajania.

Turystyczna 
Bydgoszcz
Bydgoszcz 
Niekonwencjonalnie – 
Święcicki – Budowniczy 
Bydgoszczy

Podczas kolejnego spaceru 
w ramach cyklu „Bydgoszcz Nie-
konwencjonalnie” organizatorzy 
zabiorą bydgoszczan w podróż do 
przeszłości śladami Józefa Święcic-
kiego i jego Bydgoszczy.

Jest to możliwe dzięki pew-
nej pamiątce, którą zostawił potom-
nym największy budowniczy nasze-
go miasta. Przewodnik, który wydał 
w 1907 roku będzie ważnym dro-
gowskazem, a zawarta w nim tra-
sa spacerowa wskaże gdzie należy 
kierować swoje kroki. Tradycyjnie 
spotkanie rozpocznie się o godzinie 
10.00 przy wejściu do Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. 

Z uwagi na liczne przewyższe-
nia organizatorzy polecają zaopa-
trzyć się w wygodne buty.

Teatr wymywamy | FOT. MATERIALy MCK

Sasha Bole | FOT.MAT MCK

Urodziny Moniuszki | FOT. MCK

Kultura w Bydgoszczy
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Letnia wyprzedaż
rocznika 2019

Multi-Salon Reiski ul. Fordońska 353, Bydgoszcz, tel. 506 673 995

SEAT Tarraco
od 999 zł/m-c

SEAT Leon

z rabatem do 16 000 zł
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Grzeczni chłopcy 
(2019)
• Premiera: 30 sierpnia 2019 
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Gene Stupnitsky

Jak bardzo dużo napraw-
dę złych rzeczy może się zdarzyć 
w zaledwie jeden dzień? Przekona-
my się w nowym filmie producen-
tów „Sausage Party”, „Supersamca” 
i „Boskiego chilloutu”. 

Dwunastoletni Max (Jacob 
Tremblay) jest w stresie. Wła-
śnie zaproszono go na jego pierw-
sze kissing-party, tyle tylko, że nie 
wie, jak się całować… Pragnąc zdo-
być na ten temat wiedzę, Max i jego 
kumple – Thor i Lucas – wykradają 
ojcu Maxa drona, którego nie wol-
no mu używać, z zamiarem podglą-
dania baraszkujących nastolatków 
z sąsiedztwa. Ale coś idzie nie tak 
i dron nadaje się do wyrzucenia… 

Zdesperowani chłopcy postana-
wiają zrobić wszystko, by podrzu-
cić nowego drona, zanim do domu 
wróci ojciec Maxa (Will Forte). 
Zła decyzja goni złą decyzję, wypra-
wa kończy się przypadkową kradzie-
żą narkotyków, paintballem w sto-
warzyszeniu studenckim i wielką 
ucieczką – przed policją i przerażo-
nymi nastolatkami.

Ból i blask (2019)
• Premiera: 30 sierpnia 2019
• Produkcja: Hiszpania 2019
• Reżyseria: Pedro Almodóvar

„Ból i blask” to kilka dni 
z życia wybitnego reżysera – jego 
namiętności, zwątpienia i tajemni-
ce. Bez upiększeń, tylko szczerość 
i prawda. Autobiograficzne arcy-
dzieło Pedro Almodóvara z udzia-
łem Penélope Cruz i Antonio Bande-
rasa (nagroda dla najlepszego aktora 
na tegorocznym festiwalu w Cannes). 
Salvador Mallo, kultowy hiszpań-
ski reżyser filmowy, który stroni od 
mediów i usilnie strzeże swojej pry-
watności, przeżywa na nowo najważ-
niejsze momenty swojego życia. 

Wraca myślami do dzieciństwa, 
gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu 
dobrobytu przenieśli się do małego 
miasteczka. Przywołuje obrazy swo-
jej dziewiczej namiętności, pierwszej 
wielkiej miłości i bólu rozstania. 

Wspomina pierwsze spotkanie 
z kinem, które na lata stało się sen-
sem jego życia. Powracając do najin-
tensywniejszych doświadczeń z prze-
szłości, Salvador odnajduje siłę, by 
zmierzyć się z teraźniejszością.

HELIOS

Świat w ogniu / 
napisy
• Premiera: 23 sierpnia 2019
• Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: John Ric Roman Waugh

Po tragicznym ataku terrorystycz-
nym w Londynie zakrojona na szero-
ką skalę walka z terroryzmem wydaje 
się przynosić efekty. Agent Mike Ban-
ning wierzy, że najgorsze już za nim. 
Nie wie, że w najbliższym otoczeniu 
prezydenta USA są ludzie, którzy chcą 
zmienić porządek panujący na świe-
cie. Wkrótce prezydent znów staje się 
celem ataku, dokonanego przy użyciu 
najnowocześniejszych technik woj-
skowych. Giną dziesiątki agentów, 
a życie głowy państwa wisi na wło-
sku. O zaplanowanie zamachu oskar-
żony zostaje sam Banning. Ściga-

ny przez wszystkie służby, musi udo-
wodnić swoją niewinność i udaremnić 
kolejny decydujący atak. Jego jedy-
nym sprzymierzeńcem jest dawno nie-
widziany ojciec – unikający cywili-
zacji były żołnierz, który wciąż wiele 
mógłby swojego syna nauczyć.

Filmowe Poranki:

Krecik i Panda,  
cz. 6
• Pokaz: 25 sierpnia godz. 10:30

Zapraszamy na kolejną porcję 
filmowych niespodzianek w nowej 
odsłonie – Filmowe Poranki: Krecik 
i Panda, cz. 6. W niedzielę 25 sierp-
nia o godzinie 10:30 zaprezentowa-
ny zostanie zestaw bajek:
• Sztućce, czy pałeczki?
• Potwór w jaskini
• Pestki arbuza
• Panda i nożyce
• Konkurs talentów

„Krecik i Panda” to serial animo-
wany, który jest kontynuacją uwiel-
bianej przez dzieci bajki „Krecik”. 
Tym razem nasz bohater powraca na 
ekrany w nowej odsłonie. Podróżując 
po Chinach, swoje przygody Krecik 
dzieli z sympatyczną pandą.

Projekcję Filmowych Poranków 
poprzedzają atrakcje w holach kin oraz 
konkursy i zabawy na sali kinowej.

Uczestnicy Filmowych Poranków!

Każdy z Was może wziąć udział 
w nowej zabawie: Łamigłówki Helio-
Sówki! W ramach Łamigłówek będzie-
my rozwiązywać zagadki, poznawać 
ciekawostki i brać udział w ciekawych 
konkursach. Zadania, które przed nami 
stoją, wymagają spostrzegawczości, 
refleksu, sprawności, a przede wszyst-
kim dużo dobrych chęci. 

więc do dzieła!

Każdy młody uczestnik Fil-
mowych Poranków otrzymuje kar-

tę Łamigłówki HelioSówki, a na 
każdym spotkaniu będzie zdoby-
wał pieczątki za rozwiązane zaga-
dek i udział w konkursach. Za 8 zdo-
bytych pieczątek czeka na Was 
wyjątkowa odznaka HelioSówki – 
potwierdzająca zdobyte umiejęt-
ności! Baw się i zdobądź brązową, 
srebrną i złotą odznakę HelioSówki!

Cykl Filmowych Poranków 
w Kinie Helios odbywa się w co 
drugą niedzielę miesiąca we wszyst-
kich kinach ogólnopolskiej sieci kin 
Helios, zawsze o godzinie 10:30. 
Przeznaczony jest dla dzieci w wie-
ku od 3 lat w towarzystwie opieku-
nów. Każde spotkanie rozpoczyna-
ją kilkunastominutowe konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami.

Cinema City

Dora i Miasto Złota
• Premiera: 23 sierpnia 2019
• Produkcja: Australia, USA 2019
• Reżyseria: James Bobin

Dorę znają i kochają dzieciaki 
na całym świecie. Nic dziwnego, jest 
słodka i ciekawska, a jej przygodami 
żyje cały świat. Dora (Isabela Moner) 
spędziła większość swego młode-
go życia, poznając wraz z rodzicami 
(Eva Longoria, Michael Peña) tajem-
nice dżungli. Nic jednak nie mogło 
przygotować jej na być może najbar-
dziej ekstremalną przygodę – liceum! 
Ale, jak to Dora, nie byłaby sobą, gdy-
by nie wpakowała się w kolejne kło-
poty. Przyjdzie jej – wspólnie z przy-
jaciółmi – udać się w naprawdę fascy-
nującą i niebezpieczną misję…

Królowe zbrodni
• Premiera: 23 sierpnia 2019
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Andrea Berloff

Głównymi bohaterkami odważ-
nego dramatu mafijnego „Królowe 
zbrodni” są kobiety. Melissa McCar-

thy (Druhny), Tiffany Haddish (Girls 
Trip) oraz Elisabeth Moss (Opowieść 
podręcznej) grają żony gangsterów 
terroryzujących nowojorską dzielnicę 
Hell’s Kitchen w 1978 roku.

Kiedy panowie, dzięki działa-
niom FBI, trafiają za kratki, kobie-
ty, którym nie pozostało wiele 
ponad osobiste pobudki, przejmu-
ją sprawy irlandzkiej mafii w swoje 
ręce. Radzą sobie nadspodziewanie 
dobrze w każdym aspekcie mafijnej 
działalności — od przeprowadzania 
kolejnych przekrętów po dosłowne 
wykańczanie konkurencji. 

Playmobil: Film
• Premiera: 23 sierpnia 2019
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Lino DiSalvo

Charlie wciąż zadręcza swoją 
siostrę – Marlę opowieściami o fan-
tastycznej krainie, w której podobno 
żyją ludziki PLAYMOBIL. Oczy-
wiście dziewczynka sądzi, że to tyl-
ko wytwór dziecięcej wyobraźni. 
Wszystko zmienia się, gdy któregoś 
dnia jej brat znika, a Marla odkrywa 
tajemniczy portal – wrota do innego 
wymiaru. Kiedy przez nie przecho-
dzi, w jednej sekundzie sama zamie-
nia się w figurkę PLAYMOBIL. 
Zwiedzając niezwykłą, zbudowa-
ną z zabawek krainę, dziewczynka 
odkrywa, że jej brat został porwa-
ny i uwięziony przez zdradzieckiego 
pirata Bloodbonesa. Żeby uratować 
chłopca, Marla będzie musiała połą-
czyć siły ze zwariowanym kierowcą 
ciężarówki – Delem oraz odważnym 
robotem o imieniu Robotitron. 

W trakcie wędrówki przez zdu-
miewający świat zestawów PLAY-
MOBIL nasi bohaterowie przeżyją 
masę przygód, napotykają wielu przy-
jaciół i wrogów – od rycerzy w lśnią-
cej zbroi po międzygalaktycznych zło-
czyńców. A sama Marla odkryje, że 
aby uratować Charliego i powrócić do 
domu, będzie musiała przywołać moc 
własnej, nieco zaniedbanej wyobraź-
ni. Wszystko jest możliwe, trzeba tyl-
ko uwierzyć w siebie!

Filmowy rozkład jazdy
Na ekranie, czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?
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SEAT Ibiza 5D Full LED 1.0 TSI 95KM,
pięciobiegowa manualna

cena 55 900 zł

SEAT Arona Full LED 1.0 TSI 95KM 
manualna skrzynia biegów

cena 68 766 zł

SEAT Arona Full LED 1.0 TSI 95KM 
manualna skrzynia biegów

cena 70 518 zł

SEAT Leon ST Cupra 2.0 TSI 300 KM 
DSG 4 Drive

cena 145 900 zł

Seat Leon Full LED 1.2 TSI
110KM

cena 73 751 zł

SEAT Ateca Xcellence 2.0 TDI 190KM 
automatyczna skrzynia DSG napęd 4Drive

cena 155 000 zł

SEAT Leon ST Xcellence 1.4 TSI 150KM, 
manualna sześciobiegowa skrzynia

cena 79 900 zł

SEAT Leon ST Cupra 2.0 TSI 370 KM 
6-biegowa automatyczna DSG 4 Drive

cena 155 000 zł

CUPRA Ateca 2.0 TSI 300KM
7-biegowa automatyczna DSG 4 Drive

 cena 195 490 zł

SEAT Leon Cupra 2.0 TSI 300KM 
automatyczna 6-st skrzynia biegów DSG

cena 125 900 zł

SEAT Alhambra Style Advanced 2.0 TDI
184 KM DSG

cena 155 900 zł

SEAT Tarraco Xcellence 2.0 TDI 190 KM 
7-biegowa automatyczna DSG 4 Drive

cena 179 900 zł

OUTLET SEAT

OFERTA PREMIUM

Multi-Salon Reiski ul. Fordońska 353, Bydgoszcz, tel. 506 673 995

Multi-Salon Reiski ul. Fordońska 353, Bydgoszcz, tel. 506 673 995
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To bardzo dobra wiadomość dla 
Bydgoszczy. – Mówi prezydent 
Rafał Bruski. – Kolejna insty-

tucja oceniająca nasz pomysł na rewi-
talizację potwierdza, że to doskona-
le przygotowana inwestycja, która ma 
znaczenie dla rozwoju turystyki nie 
tylko w mieście, ale w całym regio-
nie. Wcześniej w drodze konkursu 
zdobyliśmy 15 mln zł na rewitaliza-
cję Spichrza Zbożowego. Każde unij-
ne wsparcie ma teraz jeszcze większe 
znaczenie ze względu na zapowiada-
ne zmiany przygotowywane przez 
rząd, które dla Bydgoszczy oznaczają 
utratę co najmniej 70 mln zł. 

Bydgoski projekt, na który tra-
fi kolejna pula unijnych środków pole-
ga na rewaloryzacji Młyna Rothera na 
cele kulturalno-turystyczne. W budyn-
ku zlokalizowana będzie część „Ogro-
dów wody”. W jego przestrzeniach 
powstaną między innymi multimedial-
ne instalacje pokazujące zagadnienia 
związane z właściwościami i wykorzy-
staniem wody, środowiskiem naszych 
rzek i laboratoria umożliwiające prowa-
dzenie doświadczeń z wodą w różnych 
stanach skupienia. 

Gmach młyna ma pełnić też 
funkcję głównego wejścia do całego 
kompleksu składającego się również 
ze spichrzy zbożowego i mączne-
go. W budynku przewidziano rów-
nież urządzenie na dachu punktu 
widokowego. Młyn stanie się głów-
nym punktem na bydgoskim Szla-
ku Wody Przemysłu i Rzemiosła 
TeH2O, łączącego historię piętnastu 
miejsc wpisanych w przestrzeń mia-
sta organicznie związanego z wodą. 
Nowo powstałe przestrzenie wysta-
wiennicze udostępnienie będą róż-
nym instytucjom z obszaru kultury 
i nauki oraz przemysłów kreatyw-
nych. W całym kompleksie trwają 
zaawansowane prace budowlane.

Rewitalizacja budynków Mły-
na Rothera i Spichrzy obok budowy 
kompleksu sportowo- rekreacyjne-
go „Astoria” to największa inwesty-
cja budowlana w historii Bydgoszczy. 
Wartość prac to ponad 92 mln zł. Dzię-
ki tym środkom zabytkowy gmach 
znów ma tętnić życiem i współgrać 
z odnowioną Wyspą Młyńską. 

W spichrzu zbożowym realizo-
wany będzie projekt „Park kultury”. 
Wcześniej na te prace pozyskano 
w drodze konkursu 15 mln unijnego 
dofinansowania z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miasto pozyskało kolejne 
dofinansowanie na 
rewitalizację Młyna Rothera
Jak podaje ratusz, udało się uzyskać unijne wsparcie w kwocie 10,5 mln zł na 
rewitalizację Młyna Rothera na wyspie Młyńskiej. Środki trafią do Bydgoszczy w wyniku 
konkursu, w którym oceniane były projekty najlepiej służące rozwojowi infrastruktury 
turystycznej w województwie. wcześniej uzyskano ponad 15 mln zł na rewitalizację 
spichrza zbożowego, również w drodze konkursowej.

Młyn Rothera | wIZUALIZACJA

R E K L A M A

Ważne:

92 mln zł
koszt prac

15 mln zł
tyle wynosiło wcześniejsze 
dofinansowanie

woda
motyw przewodni rewitalizacji 
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Tymczasem, tylko regularne 
kontrolowanie stanu zdrowia 
pozwala ocenić, czy w orga-

nizmie nie zachodzą niebezpiecz-
ne zmiany chorobowe. Zadowalają-
cy wynik poprzedniej mammografii 
nie zawsze gwarantuje, że obecnie 
nie zagraża nam nowotwór piersi. 
Bezpłatna mammografia w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi 
finansowanego przez NFZ pozwala 
to skutecznie sprawdzić. 

Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego

Wykonywane jest przez wyspe-
cjalizowany, doświadczony perso-
nel medyczny. Jest szybkie i całko-
wicie bezpieczne. Zdjęcia w techni-
ce obrazowania cyfrowego oceniane 
są przez dwóch niezależnych leka-

rzy radiologów, a w przypadkach 
wątpliwych, nawet trzech lekarzy. 
Paniom, u których zaistnieje koniecz-
ność wykonania badań uzupełniają-
cych LUX MED udzieli wszelkich 
wskazówek i pomoże w umówieniu 
dogodnego i szybkiego terminu dal-
szych badań. 

Kto może skorzystać

Z badań skorzystać mogą panie, któ-
re nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy lub są w gru-
pie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Rezerwacji

Dokonywać można pod nr. tel. 
58 666 24 44 lub na stronie mam-
mo.pl. Istotnym elementem opi-
su badania jest ocena porównaw-
cza z poprzednimi obrazami, dla-
tego należy  zabrać ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii.

Rejestracja

Przy rejestracji telefonicznej NFZ 
wymaga weryfikacji uprawnień do 
badania na podstawie podanego 
numeru pesel, dlatego przed połą-
czeniem telefonicznym należy przy-
gotować dowód osobisty.

Niestety, walka o idealną cerę 
nie jest wyrównana. Skraj-
ne temperatury, ulewne desz-

cze i chłodne wiatry sprawiają, że 
znajduje się ona w ciągłym „szo-
ku”. Oczywiście, nie oznacza to, że 
w bitwie o piękny, świeży wygląd 
skóry twarzy jesteśmy skazane na 
przegraną. Poznajcie trzy podstawo-
we kroki do pięknej cery i cieszcie się 
jej zdrowym, promiennym wyglądem 
przez lato i cały rok!

Krok pierwszy: Chcesz mieć 
piękną cerę? Unikaj błędów!

Podstawowym błędem, jaki popełnia-
my w kosmetyce twarzy jest nieumie-
jętne stosowanie dostępnych na pol-
skim rynku środków. Często jedynym 
powodem, dla którego je kupujemy, 
jest polecenie przez innych. Nie zapo-
minajmy o fundamentalnej zasadzie 
pielęgnacji twarzy, która głosi, że 
każdy rodzaj skóry wymaga szczegól-
nego traktowania!

Krok drugi: Rozpoznaj, jaki masz 
rodzaj cery

Chcesz mieć piękną cerę? Rozpo-
znaj, do którego z czterech rodza-
jów należy twoja skóra. Dzięki uzy-

skanej wiedzy, będziesz mogła dbać 
o jej indywidualne potrzeby

1. Cera normalna - jest gład-
ka, matowa, lekko napięta jak skó-
ra niemowlęcia. Nie zanieczyszcza-
ją jej zaskórniki (wyjątkowo czarne 
punkciki mogą osadzić się w okoli-
cach nosa). Jest doskonale ukrwiona, 
rano różowa. Po umyciu nie napina 
się i nie ściąga.

2. Cera sucha - gładka i matowa, 
po umyciu, lub przy chłodnej pogo-
dzie staje się błyszcząca. Ma wyraź-
ne pory, ale bez zanieczyszczeń. 
Po umyciu, spacerze na chłodnym 
powietrzu lub przy dłuższym pobycie 

w pomieszczeniu z centralnym ogrze-
waniem, staje się napięta i piecze.

3. Cera tłusta - tłusta wydzie-
lina produkowana przez gruczoły 
skórne nadaje jej lekki, równomier-
ny połysk. Nie sprawia wrażenia 
gładkiej, pokryta jest rozszerzonymi 
porami (tkwią w nich zaskórniki). 
Źle ukrwiona, w skutek czego rano 
odznacza się bladością. Skóra ani po 
umyciu, ani pod wpływem czynni-
ków zewnętrznych nie napina się.

4.Cera mieszana - skóra na czole, 
nosie i podbródku jest tłustawa i nie-
równa, przeciwnie do pozostałych czę-
ści twarzy, które są matowe. Po środ-

ku twarzy pory są rozszerzone, wystę-
pują w nich zaskórniki. Po umyciu, jak 
również pod wpływem suchego i zim-
nego powietrza, skóra na policzkach 
napina się i czerwienieje. środkowe 
partie twarzy nie są tak wrażliwe.

Krok trzeci: Rozpieszczaj

Raz w tygodniu wyczaruj w swo-
im domu salon SPA. Zrelaksuj się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki. 
Oczyść twarz tonikiem, następnie 
przez kilka minut masuj, ugniataj, 
poklepuj, uciskaj. Taki zabieg wpro-
wadzi cię w stan odprężenia. 

Usuń martwy naskórek stosu-
jąc peeling. Możesz go kupić w dro-
gerii, np. drobnoziarnisty peeling do 
twarzy lub przygotować samodzielnie: 
do trzech łyżek rozdrobnionych płat-
ków owsianych, dodaj łyżkę miodu 
i sok z połowy cytryny. Całość wymie-
szaj i wstaw na pół godziny do lodów-
ki. Przed użyciem starannie wymieszaj 
z łyżką mleka. Urodową sesję wspania-
le zwieńczy dobrze dobrana masecz-
ka, np. oczyszczająco-normalizują-
ca z glinką mineralną. Zajmij się skórą 
twarzy, a ona z nawiązką odwdzięczy 
ci się za poświęcony jej czas. Pamiętaj: 
piękna cera to cera zadbana!

Przed nami kolejna 
edycja bezpłatnych badań 
mammograficznych
LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Jedynie  38 % uprawnionych Polek zgłasza się na kontrolne badania 
mammograficzne. Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. 
Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, 
dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć.

Piękna cera na lato  
w trzech prostych krokach
Idealna cera odznacza się wyjątkową gładkością i zdrowym wyglądem. O pięknej skórze marzy każda kobieta. Jednak, 
jak wiadomo kapryśna  pogoda za oknem nie sprzyja jej promiennemu wyglądowi. Jak możemy polepszyć jej stan? To 
proste – przeczytajcie!

 
Mammobus | MAT.PRASOwE

Gdzie
Mobilna pracownia 
mammograficzna LUX MED 
zlokalizowana będzie przy 
Hali Łuczniczka przy ul. 
Toruńskiej 59.

17 września
w godzinach od 10.00 do 
17.00

18 września
w godzinach od 10.00 do 
17.00. 
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Kończymy ważną inwestycję, 
która ułatwi poruszanie się 
po mieście. – Mówi prezydent 

Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Już na 
etapie przygotowań bardzo dużo uwa-
gi poświęciliśmy też bezpieczeństwu. 
Wzdłuż trasy oraz ulicy Glinki zbu-
dowaliśmy drogi rowerowe, przejścia 
dla pieszych nowe chodniki i przebu-
dowaliśmy część skrzyżowań na bez-
pieczne ronda. Ze względu na wyda-
nie przez wojewodę działki niezbęd-
nej do realizacji zadania z rocznym 
opóźnieniem, budowa trwała dłużej. 
Dlatego szczególnie dziękuję miesz-
kańcom, którzy w trakcie tej inwesty-
cji wykazali się dużą cierpliwością. 

Inwestycja polegała przede 
wszystkim na budowie od podstaw 
nowej, blisko 500-metrowej uli-
cy łączącej Wojska Polskiego z al. 
Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcin-
ku od Wojska Polskiego do ul. Ujej-
skiego powstały dwie jezdnie o sze-
rokości 7 m. 

Obie jezdnie na tym odcinku 
posiadają po swoich zewnętrznych 
stronach ścieżki rowerowe i chod-
niki. Dodatkowo na Wzgórzu Wol-
ności na rondo przebudowywa-
ne jest skrzyżowanie ul. Ujejskiego 
z ul. Karpacką. Nad ulicą Jana Paw-
ła II powstał 40-metrowy wiadukt. 
Na wiadukcie znajduje się chodnik, 
jak i droga rowerowa. Zmodernizo-
wana została również ulica Glinki, 
na odcinku od Cmentarnej do skrzy-

żowania z Magnuszewską, gdzie 
powstało bezpieczne rondo. Wzdłuż 
tego odcinka zbudowano również 
nowe chodniki, drogi rowerowe oraz 
zatoki autobusowe. 

Dużo korzyści

Dzięki realizacji całej inwesty-
cji poprawi się komunikacja pomię-
dzy centrum, osiedlami tak zwane-
go górnego tarasu oraz intensywnie 
rozwijającym się Bydgoskim Par-
kiem Przemysłowo-Technologicz-
nym. Ulicą Jana Pawła II będzie 
można poruszać się bezkolizyjnie 

od Kujawskiej do ronda Toruńskie-
go. Nowe ronda pozwalają na płyn-
ny ruch. Wraz z oddaniem do użyt-
ku nowego odcinka Trasy Uniwersy-
teckiej przygotowywane są również 
zmiany w komunikacji publicz-
nej. Zostaną one wprowadzone jesz-
cze w sierpniu. Wzgórze Wolności 
będzie jeszcze lepiej skomunikowa-
ne z innymi osiedlami.

Trasa pełna drzew i krzewów

Przy nowym odcinku trasy Uniwer-
syteckiej zasadzono blisko 300 lip, 
platanów, grusz, jesionów, głogów 
i czeremch. Najwięcej nasadzeń zlo-
kalizowanych jest w północnej czę-
ści trasy. Po zewnętrznych stronach 
jezdni nasadzono kilkuletnie, szkół-
kowane lipy i platany. Pomiędzy 
jezdniami oraz w okolicy nowych 
rond znalazło się miejsce dla ozdob-
nych grusz drobnoowocowych. 
Na przyległych terenach posadzo-
no też pospolite czeremchy i śliwy 

wiśniowe z pięknie wybarwionymi 
liśćmi w kolorze ciemnopurpowym. 

Efektowne kompozycje krzewów 
iglastych, liściastych oraz bylin poja-
wiły się natomiast na skarpach przy 
wiadukcie oraz na rondach. Barw-
ne kompozycje składają się mię-
dzy innymi z tawuł, berberysów, róż 
okrywowych, dereni, oliwników, 
jałowców, forsycji, świdośliw i koso-
drzewiny. Łącznie wokół trasy zasa-
dzono blisko 5,4 tys. krzewów. 

Z unijnym wsparciem

Inwestycja pochłonęła około 30 mln 
zł. W 2015 roku z inicjatywy Byd-
goszczy zmieniony został status Tra-
sy Uniwersyteckiej. Została ona prze-
kształcona w drogę wojewódzką, co 
pozwoliło podpisać umowę na dofi-
nansowanie jej rozbudowy ze środków 
unijnych. To aż 85 procent kosztów 
całego zadania. Za prace odpowiada-
ła firma Kobylarnia S.A. Nowa arteria 
będzie objęta długą 8-letnią gwarancją.

Inwestycja za 30 mln zł
Zakończył się drugi etap budowy Trasy Uniwersyteckiej
Na początku sierpnia otwarto wiadukt na Trasie Uniwersyteckiej nad al. Jana Pawła II. Jak informuje ratusz, kompletna 
arteria ułatwia podróże pomiędzy centrum i osiedlami Glinki, wyżyny oraz terenami inwestycyjnymi w Bydgoskim Parku 
Przemysłowo-Technologicznym. wokół trasy zasadzonych zostało też 300 drzew i ponad 5 tysięcy krzewów.

Trasa uniwerystecka | FOT. PIXABAy

Trasa uniwerystecka | FOT. PIXABAy

Inwestycja w liczbach:

40 metrów
długości liczy wiadukt nad al. 
Jana Pawła II

1,5 km
liczy długość całej trasy

2
nowe ronda 

2
nowe sygnalizacje
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W rywalizacji wzięło 
udział ok 1400 zawodni-
ków z blisko 400 Uczel-

ni z całej Europy. Zawodnicy star-
towali w Judo, Karate, Kickboxingu 
i Taekwondo.

Z Bydgoszczy wystartowa-
ła skromna 4 - osobowa eki-
pa z której najlepiej wypadł Piotr 
Kołakowski (UKW) zdobywając 
w Kickboxingu brązowy medal, 
Artur Pujszo (WSG) - 5 miej-
sce w Judo oraz Mariusz Migdal-
ski (UKW) zajmując 7 miejsce 
w Karate. Mistrz Polski w Judo 

Szymon Śmiegel (UKW) przegrał 
w eliminacjach.

Czy mogło być lepiej? O to zapy-
taliśmy trenera sportów walki UKW 
trenera Ryszarda Pujszo, który był 
na Mistrzostwach i pełnił rolę „Fight 
Secundanta”

- Najpierw wielki szacunek dla 
wojowników za każdą walkę,  za 
ambicję i poświęcenie.  Mogło być 
dużo lepiej jednak popełniono kil-
ka dużych błędów, których trzeba 
unikać. 

Po pierwsze zawodnicy ze 
względów /chyba oszczędnościo-

wych/ - pojechali bez swoich tre-
nerów, po drugie w większości 
pojechali za własne pieniądze, po 
trzecie „zapomniano” o dobrych 
fighterach i nie pojechał np. świet-
ny Kickboxer Damian P. oraz rów-
nież utytułowana Marta W - rów-
nież Kickboxing /oboje z UKW/. – 
Tłumaczy trener.

Co ciekawe Marta W. nie tak 
dawno startowała w Zagrzebiu 
właśnie w formule K1 stając na 
podium. W ten sposób straciliśmy 
bezpowrotnie szanse medalowe.

Sporty walki:

Tylko jeden medal 
dla bydgoskich 
wojowników
w dniach 1-4. sierpnia odbywały się w Zagrzebiu (Chorwacja) Akademickie Mistrzostwa 
Europy w Sportach walki czyli EUSA Combat Championships.

 | FOT. MAT. PRASOwE

Kayakmania 2019, czyli 
Międzynarodowy Dzień 
Kajakarza w Bydgoszczy!
Międzynarodowy Dzień Kajakarza Kayakmania Bydgoszcz 
2019 planowany jest w terminie  31.08 - 01.09.2019.

Przed nami ogólnopolskie zawody pływackie 
na Brdzie WODA BYDGOSKA 2019

Zawody pływackie w ścisłym centrum. Emocjonujące 
wyścigi pod prąd wartkiego nurtu. Tego nie ma nigdzie 
indziej w Europie. Jako jedyni możemy organizować zawody 
pływackie na rzece, w sercu tak dużego miasta.

Jest to III edycja imprezy kiero-
wanej nie tylko do sympatyków 
rekreacji wodnej Bydgoszczy, 

jej okolic, a także do jej sympatyków 
z całego kraju i zagranicy.

Oryginalność i powodzenie 
kolejnej, III edycji Kayakmanii, to 
nie tylko działalność rekreacyjno 
– sportowa, promocja miasta Byd-
goszczy, ale przede wszystkim pro-
mocja naszego regionu, wojewódz-
twa i szeroko pojętej działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży.

W programie planowanego Pik-
niku na Wyspie Młyńskiej znajdą się 
m.in. następujące aktywności: Mia-
steczko Zabaw dla Dzieci pod patro-
natem Family Park, działania przy-
rodniczo – ekologiczne w tym quizy, 
gry, zabawy oraz warsztaty arty-

styczno -ekologiczne dzieci i mło-
dzieży, działania mające na celu 
popularyzowanie wiedzy przyrod-
niczo-ekologicznej oraz kształtowa-
nie postaw proekologicznych wśród 
jej uczestników. 

Oprócz tego przygotowano 
następujące atrakcje wodne:
• Ultramaraton;
• 3 konkurencje maratonowe (T2K, 

T2M, T2 Mix);
• Rodzinne Zawody Kajakowe 

Open (Kr);
• Bieg Główny o Puchar Prezydenta 

Miasta Bydgoszczy;
• Dwubój Rowerowo-Kajakowy;
• Wyścigi Smoczych Łodzi;
• Wyścigi Łodzi Butelkowych;
• Wyścigi Kajakowe Dzieci.

Kiedy: 15 sierpnia

Gdzie:  
wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Wszystko dzięki czystej, 
bezpiecznej wodzie, pły-
nącej przez Bydgoszcz. 

Rzeka systematycznie się oczysz-
cza, odżywa. Bydgoskie inwestycje 
ekologiczne sprawiły, że dziś może-
my bezpiecznie pokonywać Brdę 
wpław.

„Woda Bydgoska” przyciąga 
śmiałków z całego kraju. Stopniowo 
impreza zyskuje status międzynaro-
dowej. Próżno szukać innych miejsc, 
gdzie pływacy mogą przeżyć sporto-

we emocje w tak unikalnej śródmiej-
skiej scenerii. 

Zawodników zapraszamy na trzy 
dystanse. Do wyboru będzie 650 m, 
1600 m i 2800 m. Spotykamy się tra-
dycyjnie 15 sierpnia. Cudowna let-
nia aura, doskonałe nastroje zawod-
ników i atmosfera rodzinnego świę-
ta sprawię, że po raz kolejny będzie 
to niesamowite przeżycie tak dla 
zawodników, jak i kibiców. Spodzie-
wamy się, że w tegorocznej imprezie 
weźmie 500 zawodników. – Zapra-
szają organizatorzy. 

W tegorocznej edycji weźmie 
udział ponad pół tysiąca zawodników. 
Odbiór pakietów startowych rozpocz-
nie się o godz. 8:45, a pierwsi zawod-
nicy wystartują o godz. 9:30.
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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

.com.pl
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Czas na 
orzeźwienie!
w okresie letnim każdy z nas myśli o odrobinie ochłody. 
Czasem jest do wypad nad wodę, a czasem po prostu 
przyjemne ugaszenie pragnienia. Jeśli macie ochotę na 
coś orzeźwiającego, a zarazem domowego polecamy nasz 
sprawdzony sposób na nalewkę cytrynową. Oczywiście 
jest to napój alkoholowy, dlatego zalecamy pić z umiarem!

Letnie tropikalne naleśniki 
na słodko-kwaśno
Latem warto zdecydować się na dania szybkie i co najważniejsze lekkostrawne. Jest to 
także najlepszy czas na kuchenne rewolucje. Dlatego nie marnujcie czasu i już dziś 
z entuzjazmem ugotujcie coś smacznego. Nasz pomysł na pyszne danie to naleśniki ze 
słodko-kwaśnym farszem. Gorąco polecamy!

Nalewka cytrynowa to wysokiej 
jakości trunek domowej roboty. Pla-
nujesz imprezę? Nie masz funduszy 
na drogie alkohole z wyższej półki, 
a piwo przyprawia Cię o mdłości? 
Twój problem jest już nieaktualny.

Składniki:

• 3 lub 4 cytryny (zależy od wielko-
ści)

• 2,5 szklanki cukru
• 0,5 l spirytusu
• woda (może być mineralna nie-

gazowana ok. 1/2 butelki) – jeśli 
ktoś woli słabsze trunki może 
dodać więcej wody!

wykonanie:

Cytrynę obieramy bardzo cieniut-
ko tak, by pozbyć się tylko żółtej 
skórki. Obrane owoce zalewamy 
spirytusem na 24 godziny i czeka-
my. 
Po upływie tego czasu gotujemy 
wodę z cukrem i z sokiem wyci-
śniętym z czterech cytryn. Następ-
nie do przygotowanego roztwo-
ru przecedzamy skórki i dolewamy 
resztę płynu. 
Całość rozlewamy do butelek 
i odstawiamy na ok. 7 dni, by uzy-
skać pełny smak i aromat.

Składniki

• 1 szklanka mleka
• 2 szklanki mąki
• Szczypta soli
• 1 jajko
• Olej (najlepiej słonecznikowy)

• 1 puszka ananasów - cząstek
• 1 puszka kukurydzy konserwowej 
• 0,5 kg piersi z kurczaka
• 10 pieczarek
• 1 papryka czerwona
• 4 ogórki kiszone

Sos słodko-kwaśny

• Kilka plastrów żółtego sera
• Kilka listków świeżej bazylii do 

dekoracji

Sposób wykonania:

Przygotuj ciasto naleśnikowe łącząc 
ze sobą mleko, mąkę, jajko oraz 
sól. Miksuj aż do uzyskania jed-
nolitej konsystencji. Usmaż plac-
ki na uprzednio podgrzanej patelni 
(wystarczy odrobina oleju).

Pieczarki i kurczaka pokrój 
w plasterki i podsmaż na patel-
ni (należy wykonywać tę czynność 
na bardzo delikatnym ogniu, ok. 
25 minut). Dodaj cząstki ananasów, 
kukurydzę oraz pokrojone na drob-
no ogórki i paprykę. Całość połącz 
z sosem słodko-kwaśnym.

Tak przygotowany farsz nakła-
daj na naleśniki. Zwiń je w koper-
tę lub rulonik, jak wolisz. Następ-
nie udekoruj plastrem żółtego 
sera. Piecz w rozgrzanym do ok. 
170 - 180 stopni piekarniku przez 
ok. 20 - 25 minut. Przed podaniem 
oprósz świeżymi listkami bazylii.

Smacznego !

Nalewka cytrynowa | PIXABAy

Naleśnik | PIXABAy

Składniki:

• mąka pszenna - 1/2 szklanki
• mleko - 1/4 szklanki
• jajko - 1 małe
• proszek do pieczenia - 1/2 łyżeczki
• papryka słodka - 1/2 łyżeczki
• sól, pieprz - duża szczypta

Sos czosnkowy:

• jogurt naturalny - 4 łyżki
• majonez - 2 łyżki
• czosnek - 1 mały ząbek, drobno 

posiekany
• oregano - szczypta
• sól, pieprz

Wytrawne gofry z kindziukiem, 
winogronami i fetą

Dodatki:

• szpinak - świeży, 
garść

• kindziuk - kil-
ka plastrów (moż-
na zastąpić dowol-
ną inną, ulubioną 
wędliną)

• feta - ok. 30g, 
pokruszonej

• winogrona czer-
wone - kilka sztuk, 
przepołowionych

wykonanie:

W misce dokładnie mieszamy ze 
sobą mąkę, proszek do piecze-
nia, mleko, jajka, paprykę słodką, 
sól oraz pieprz. Tak przygotowane 
gęste ciasto wylewamy do wysma-
rowanej olejem gofrownicy i sma-
żymy gofry. Długość pieczenia/
smażenia zależy od mocy naszej 
gofrownicy.

Gotowe gofry smarujemy war-
stwą sosu, układamy szpinak, kin-
dziuk, winogrona oraz pokruszony 
ser feta. Podajemy w wersji otwar-
tej lub przykrytej drugim gofrem. 
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