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Uber Eats: z czym to się je?

Uber Eats to intuicyjna aplika-
cja mobilna łącząca użytkowni-
ków z restauracjami oraz dostaw-
cami, którzy oferują możliwość 
dowozu wybranego posiłku w cza-
sie szybszym, niż było to możliwe 
do tej pory. Co ważne: w Uber Eats 
nie ma minimalnej kwoty zamówie-
nia. Nie trzeba zatem spełnić wymo-
gu osiągnięcia określonego pułapu 
cenowego, aby restauracja przyjęła 
nasze zamówienie.

Od momentu zamówienia dania 
w aplikacji i złożenia zamówienia, 
do przyjazdu kuriera upływa zazwy-
czaj poniżej 32 minut. Trasę dostaw-
cy można śledzić na bieżąco na 
mapie w aplikacji. Użytkownik wie 
też, o której godzinie dotrze do nie-
go dostawca. Płatność za jedzenie 
odbywa się bezgotówkowo i pobie-
rana jest z podpiętej do aplikacji kar-
ty płatniczej.

Osoby korzystające z aplika-
cji mogą oceniać zamówione przez 

siebie potrawy oraz jakość dosta-
wy za pomocą systemu gwiazdek. 
Najwyżej punktowane dania, pod-
czas kolejnego uruchomienia aplika-
cji będą wyświetlały się w pierwszej 
kolejności. Co ciekawe, Uber Eats 
wykorzystuje mechanizmy z zakresu 
uczenia maszynowego (ang. machine 
learning), dzięki czemu na podsta-
wie wyborów dokonywanych przez 
użytkownika aplikacja zapamiętuje 
i “uczy się jego preferencji kulinar-
nych”. Następnie rekomenduje mu 
nowe potrawy, które mogą odpowia-
dać gustom kulinarnym.

Na liście bydgoskich restauracji, 
z których można zamawiać jedzenie 
za pośrednictwem platformy Uber 
Eats, są m.in. zarówno te, serwujące 
specjały kuchni polskiej, jak i wło-

skiej, amerykańskiej, japońskiej oraz 
dania wegańskie. Aktualnie z plat-
formy Uber Eats korzysta w dwóch 
miastach województwa kujawsko-
-pomorskiego ponad 100 restauracji, 
ale firma rozmawia już z kolejnymi 
lokalami. 

TOP 5 restauracji w Bydgoszczy, 
z których zamówisz jedzenie, 
wykorzystując Uber Eats 

Wśród bydgoskich restauracji na 
szczególną uwagę zasługuje zwłasz-
cza pięć, które podbijają kubki sma-
kowe zarówno mieszkańców woje-
wództwa, jak i odwiedzających je 
turystów. Teraz, dzięki możliwo-
ści zamówienia dań w dostawie za 

pośrednictwem Uber Eats, bydgosz-
czanie mogą sprawdzić, jakie specja-
ły wychodzą od szefów kuchni mię-
dzy innymi z następujących lokali:

Bydgoszcz:

• 1. Tentego cafe&restaurant - kuch-
nia włoska; pierogi i naleśniki

• 2. Oto Sushi - kuchnia japońska
• 3. Krowarzywa - kuchnia wegań-

ska/burgery
• 4. Burger Park - kuchnia amery-

kańska/burgery
• 5. Dolce Vita - kuchnia włoska

Pełna lista restauracji współpra-
cujących z Uber Eats w Bydgoszczy 
to 60. 

Skorzystaj ze zniżki, zamów 
i wygraj w konkursie 

W celu skorzystania z oferty Uber 
Eats w Bydgoszczy należy pobrać 
na swojego smartfona aplikację. 
Następnie, po uruchomieniu aplika-
cji, w zakładce „Promocje” miesz-
kańcy województwa kujawsko-
-pomorskiego korzystający z apli-
kacji po raz pierwszy mogą wpisać 
kod promocyjny STARTEATS i cie-
szyć się zniżką 3x15 zł, wybiera-
jąc dania spośród ponad 100 dostęp-
nych w usłudze restauracji. Byd-
goszczanie mają do dyspozycji 
ponadto kody BYDGOSZCZ3X15, 
BYDGOSZCZSTART oraz BYD-
GOSZCZEATS, które upoważniają 

użytkowników do takiej samej zniż-
ki 3x15 zł. Kody promocyjne ważne 
są do 31 października br.

Uber Eats w Polsce i na świecie

Uber Eats powstał w 2014 roku 
w Santa Monica, w Kalifornii. 
Początkowo działał pod nazwą 
UberFRESH i obejmował tylko 
jedno miasto. W 2015 roku usłu-
ga zamawiania jedzenia w dosta-
wie doczekała się odrębnej, specjal-
nej aplikacji na smartfony. W tym 
samym czasie do Uber Eats dołą-
czyły restauracje z Chicago, Nowego 
Jorku i Barcelony, pierwszego mia-
sta poza USA. ■

Uber Eats

Sposób na szybką 
dostawę jedzenia zawitał 
do Bydgoszczy
Bydgoszcz i Toruń to kolejne miasta, do których trafia Uber Eats - usługa pozwalająca na zamawianie jedzenia 
z lokalnych restauracji poprzez aplikację na smartfonie. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą od dziś 
zamawiać dania z ponad 100 lokali, serwujących dania zróżnicowanych kuchni. Specjalnie dla mieszkańców Bydgoszczy 
firma Uber Eats przygotowała  kody promocyjne 3x15 zł.

Ważne

2014
rok powstania aplikacji 
mobilnej 

60
liczba restauracji 
w Bydgoszczy korzystających 
z tego rozwiązania

32 minuty
to maksymalny czas dostawy 

| MaT.UBEr.cOM
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Multi-Salon Reiski ul. Fordońska 353, Bydgoszcz, tel. 506 673 995

REISKI  BYDGOSZCZ

Najwyższe rabaty
do 5 października 

SEAT LEON Z RABATEM
do 16 000 zł

Sprawdź dostępne auta
www.reiski-seat-auto.pl

517 zł/m-c z pakietem
ubezpieczeń w cenie
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Poprawa estetyki i nie tylko

Z zewnątrz widać, że budynek został 
nie tylko kompleksowo ocieplony, 
ale zyskał też nową estetyczną ele-
wację w odcieniach bieli i szarości. 
Wymieniona została część stolarki 
okiennej. Na dachu budynku wyko-
nana została również instalacja foto-
woltaiczna o łącznej mocy blisko 
18 kW. Instalacja pozwoli pozyski-
wać energię do wykorzystania na 
potrzeby własne obiektu.

Wewnątrz budynku wymienio-
na została wentylacja, klimatyza-
cja oraz technologia uzdatniania 
wody basenowej. Korzystając z oka-
zji, jaką jest kompleksowa termomo-
dernizacja obiektu, przeprowadzo-
no także rozszerzony remont sali 
kinowo-teatralnej i sali sportowej. 
Pomieszczenia zyskały na estety-
ce, a cały obiekt gwarantuje jeszcze 
wyższy poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczniej  
na basenie

Duży zakres prac został zrealizo-
wany w części basenowej, w której 
zakres zadań został znacznie rozsze-
rzony w trakcie prac. Dzięki temu, 
dziś spełnia wszystkie aktualne nor-
my , gwarantuje komfort i bezpie-

czeństwo korzystania z pływalni. 
W praktyce zmodernizowany basen 
nie różni się niczym od nowocze-
snych pływalni.

Zadanie zostało sfinansowane 
w głównej mierze ze środków mia-
sta. Koszt inwestycji wyniósł ponad 
17 mln zł. Na jej realizację uzyskano 
wysokie wsparcie unijne w wysoko-
ści 6,3 mln zł. Warto podkreślić, że 
termomodernizacja Pałacu Młodzie-
ży to jedna z większych inwestycji 
w mieście.

Dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w Pałacu Młodzieży rozpo-
częły się w pierwszych tygodniach 
września. Oferta wydarzeń organi-
zowanych w placówce jest bardzo 
bogata – ponad kilkadziesiąt zajęć 
sportowych, edukacyjnych, arty-
stycznych i kulturalnych. Od nie-
mal pół wieku Pałac Młodzieży peł-
ni rolę centrum kulturalnego dzie-
ci i młodzieży, na stałe wpisując 
się w mapę kulturalną Bydgoszczy, 
regionu kujawsko-pomorskiego oraz 
kraju. ■

Bydgoski Pałac 
Młodzieży przeszedł 
termomodernizację
Wraz z końcem przerwy wakacyjnej zakończono termomodernizację Pałacu Młodzieży. Dzięki tej inwestycji, bydgoskie dzieci oraz 
młodzież mogą od nowego roku szkolnego rozwijać swoje zdolności w kompleksowo zmodernizowanym budynku.

Ważne

1,7 mln zł
koszt inwestycji

6,3 mln zł
wsparcie unijne

| MaT.PraSOWE

| MaT.PraSOWE
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Multikino

Joker (2019)
• Premiera: 4 października 2019 
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Todd Phillips

Historia jednego z cieszących się 
najgorszą sławą superprzestępców 
uniwersum DC — Jokera. Przedsta-
wiony przez Phillipsa obraz śledzi 
losy kultowego czarnego charakteru, 
człowieka zepchniętego na margines.

To nie tylko kontrowersyjne stu-
dium postaci, ale także opowieść ku 
przestrodze w szerszym kontekście.

Był sobie pies 2
• Premiera: 4 października 2019
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Gail Mancuso

Kontynuacja kinowego hitu, który 
w Polsce zachwycił prawie 650 tysię-
cy widzów w każdym wieku! Reży-
serka najsłynniejszych seriali w histo-
rii telewizji przedstawia nie tylko 
najzabawniejszy, ale najbardziej wzru-
szający i nieprzewidywalny film roku 
dla widza w każdym wieku. 

Wszystkie psy doskonale wiedzą, 
że życie ma sens tylko u boku ukocha-
nego pana lub pani. Ale czasem trzeba 
się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadą-
żyć. Bailey dostaje od swojego uko-
chanego Ethana nowy cel: ma opie-
kować się jego wnuczką – CJ. Dopó-
ki dziewczynka jest mała, zadanie 
jest dość proste, choć czasem trze-
ba ochronić ją własnym ciałem przed 
rozbrykanym koniem. Z biegiem cza-
su CJ dorasta i wyzwania dla Baileya 

też stają się coraz większe, tym bar-
dziej, że dziewczynka wyjeżdża 
z matką do wielkiego miasta i traci 
kontakt z dziadkami. 

Na szczęście Bailey przeżył 
już wiele żyć i sporo się o ludziach 
nauczył. Tym razem będzie musiał 
pomóc swojej ukochanej pani odna-
leźć prawdziwą miłość, zrealizować 
marzenia i przede wszystkim pogo-
dzić skłóconą rodzinę. Czasem będzie 
musiał odejść, by zaraz znów powró-
cić w nowym wcieleniu, raz nawet 
jako suczka. Bo jedno wie na pew-
no: życie jest na tyle pomerdane, że 
zawsze warto trzymać się razem.

HELIOS

O Yeti! / dubbing
• Premiera: 11 października 2019
• Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: Tim Johnson, Todd 

Wilderman
Kiedy nastolatka Yi spotyka mło-

dego Yeti na dachu apartamentow-
ca, w którym mieszka, ona i jej psot-
ni przyjaciele – Jin i Peng – nadają mu 
imię „Everest” i organizują niezwykłą 
wyprawę, aby magiczne stworzenie 
wróciło do swej rodziny, mieszkającej 
w najwyższym punkcie Ziemi. 

Każdy krok tej wyprawy śledzi 
jednak Burnish, sprytny milioner, któ-
ry marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr 
Zara, która pragnie, by Everest wrócił 
do domu.

Czarownica 2 / 
dubbing
• Premiera: 18 października 2019
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Joachim Ronning

W 2014 roku zadebiutowała na 
ekranach polskich kin „Czarowni-
ca”, film opowiadający historię Dia-

boliny, która była kiedyś dobrą i pięk-
na dziewczyną, jednak zdrada, któ-
rej doświadczyła, zmieniła jej serce 
w kamień i skłoniła do rzucenia klą-
twy na księżniczkę Aurorę. „Czarow-
nica 2” kontynuuje tę opowieść, uka-
zując skomplikowane relacje pomię-
dzy Diaboliną a dorosłą już Aurorą, 
które wspólnie będą musiały zmierzyć 
się z silnymi przeciwnikami w walce 
o ocalenie wrzosowisk i żyjących na 
nich magicznych stworzeń. 

Obok Angeliny Jolie w fil-
mie zobaczymy m.in. Ellę Fanning 
i Michelle Pfeiffer.

Legiony
To uniwersalna opowieść o przy-

jaźni, marzeniach, gorącym uczuciu 
i dorastaniu w trudnych czasach. 

Wielka historia w filmie jest tłem 
dla rozgrywającej się na pierwszym 
planie love story, w którą uwikłani są: 
Józek (Sebastian Fabijański) – dezerter 
z carskiego wojska, agentka wywiadu 
I Brygady – Ola (Wiktoria Wolańska) 
z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego 
oraz Tadek (Bartosz Gelner), narze-
czony Oli, ułan i członek Drużyn 
Strzeleckich. Ich spotkanie rozpocznie 
burzliwy romans, który wystawi rela-
cje bohaterów na wielką próbę. 

Obok postaci fikcyjnych, których 
historie wzorowano na życiorysach 
prawdziwych legionistów, w filmie 
pojawia się szereg osobistości znanych 
z kart historii. Wśród nich: brygadier 
Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucz-
nik Stanisław Kaszubski ps. „Król” 
(Mirosław Baka), rotmistrz Zbi-
gniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc), 
porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki 
(Antoni Pawlicki) i wielu innych.

Cinema City

(Nie)znajomi 2D
• Premiera: 27 września 2019
• Produkcja: Polska 2019
• Reżyseria: Tadeusz Śliwa

„(Nie)znajomi” to wzruszający 
i zabawny film o miłościach, inspiro-
wany hitem, który pokochały milio-
ny widzów na całym świecie. Grupa 
przyjaciół decyduje się zagrać w trak-
cie kolacji w niewinną grę. 

Do zakończenia spotkania wszy-
scy muszą ujawniać wiadomości przy-
chodzące na ich telefony, a rozmowy 
mają odbywać się w trybie głośnomó-

wiącym. Jak możemy się spodziewać, 
ten przyjemny wieczór wywróci ich 
świat do góry nogami.

Dom strachów
• Premiera: 27 września 2019
• Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: Scott Beck, Bryan 

Woods
Kiedy w Halloween grupa zna-

jomych wybiera się do rozrywkowe-
go domu strachów, nikt z nich nie spo-
dziewa się, że niewinna zabawa zmie-
ni się w makabryczny koszmar.

Ladies Night – 
Ślicznotki
•  Pokaz: 10 października 2019 g. 

19.30
Dziewczyny pracujące w jed-

nym z najmodniejszych klubów go-
-go w Nowym Jorku tracą wszystkie 
oszczędności w wyniku krachu finan-
sowego 2008 roku. Cały świat za kry-
zys wini nadzianych finansistów 
z Wall Street, którzy są częstymi gość-
mi klubu. Szastają kasą niczym Wilki 
z Wall Street podczas, gdy ofiary ich 
machinacji nie mają z czego żyć. 

Dziewczyny postanawiają wymie-
rzyć im sprawiedliwość i odzyskać 
stracone pieniądze. Pod wodzą pięk-
nej i znającej życie Ramony organizu-
ją błyskotliwy przekręt. 

Wykorzystując swoje wdzięki 
i znajomość męskiej psychiki, spra-
wiają, że rekiny finansjery łykają 
przynętę jak płotki. Kasa płynie szero-
kim strumieniem, a dziewczyny rzu-
cają się w wir szalonego i rozrzutnego 
życia. Wkrótce zachłyśnięte sukcesem 
i słodkim smakiem zemsty zaczynają 
tracić czujność…

Filmowy rozkład jazdy
Na ekranie, czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?
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Przyszłościowa inwestycja

Bydgoszcz otrzymała 735 tys. zł dofi-
nansowania na inwestycje w odna-
wialne źródła energii, głównie foto-
woltaikę. Dzięki realizacji tego pro-
jektu, planowane oszczędności  na 
zużyciu energii to około 175 tys. zł 
rocznie. 

To znaczna kwota, przy wciąż 
rosnących cenach prądu. Panele foto-
woltaiczne pojawią się między inny-
mi na budynkach miejskich, szkołach, 
basenach oraz na węzłach komunika-
cyjnych. Łącznie ekologiczne rozwią-
zania pojawią się w 11 lokalizacjach:
• Zespół Szkół Drzewnych, przy ul. 

Toruńskiej 44 (19,2 kW)
• Zespół Szkół Chemicznych, przy 

ul. Łukasiewicza 3 (20,7 kW)
• Zespół Szkół Handlowych, przy 

ul. Gajowej 94 (19,8 kW)
• Zespół Szkół Elektronicznych, 

przy ul. Karłowicza 20 (19,8 kW)
• Zespół Szkół nr 8, przy ul. Pija-

rów 4 (18,0 kW)
• Zespół Szkół nr 16, przy ul. Koro-

nowskiej 74 (19,8 kW)

• Zarząd Dróg Miejskich i Komuni-
kacji Publicznej, przy ul. Toruń-
skiej 174a (39,9 kW)

• Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty, 
przy ul. Baczyńskiego 5 (39,9 kW)

• Powiatowy Urząd Pracy, przy ul. 
Toruńskiej 147 (20,7 kW)

• BiT City Bydgoszcz Leśna, przy 
ul. Modrzewiowej 17 (9,9 kW)

• BiT City Bydgoszcz Błonie, przy 
ul. Madalińskiego 1 (1,8 kW)

Dzięki wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii planuje się 

uzyskanie łącznej mocy 230 kW. 
Wartość całego projektu wyniesie 
1,4 mln zł, z czego ponad 50 procent 
to dofinansowanie unijne w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W trosce  
o środowisko 

Myśląc o środowisku urząd miasta 
myśli o zdrowiu dzieci i młodzieży, 
które chodzą do bydgoskich szkół. 
Stawia na zieloną energię i realizu-
je następne przedsięwzięcia. Z dar-
mowej energii korzysta już Leśny 
Park Kultury i Wypoczynku. Tak-
że kilkanaście poprzednich insta-
lacji, znajdujących się na dachach 
bydgoskich szkół, przedszkoli oraz 
urzędzie miasta produkuje darmową 
energię ze słońca. 

Uwzględniając zapotrzebowa-
nie placówek oświatowych oraz 
moc instalacji, planowana oszczęd-
ność to aż 25 procent kosztów zuży-
cia energii. Planowane zakończenie 
inwestycji to pierwszy kwartał przy-
szłego roku. Po jej zakończeniu, aż 
37 budynków publicznych będzie 
posiadało instalacje OZE.

Budynki Spółdzielni 
Mieszkaniowej Budowlani 
także z panelami
Warto wspomnieć, że w naszym 
mieście pojawią się także pane-
le fotowoltaiczne na 33 budynkach 
Spółdzielni Mieszkaniowej Budow-
lani, która otrzymała 1 mln zł dofi-
nansowania unijnego na ten cel.� ■

Energia słoneczna 
zasili wybrane placówki 
oświatowe i publiczne
Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie unijne na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach publicznych oraz oświatowych. Darmowy prąd 
ze słońca, o łącznej mocy 230 kW popłynie do 11 placówek. Wartość całego projektu to 1,4 mln zł.

Ważne

735 tys. zł
kwota dofinansowania 

11
liczna lokalizacji, które 
zostaną wyposażone 
w panele

1 mln zł
dofinansowania dla 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Budowlani

1,4 mln zł
wartość całej inwestycji

Reklama na
tania i skuteczna
zapytaj o szczegóły !!!

reklama@bydgoszcz.com
tel. 664 125 126

r E K L a M a

Panele słoneczne | FOT. PIxaBay
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Opera Nova
Wesele Figara

27 września (piątek), 19:00 

28 września (sobota), 19:00 

29 września (niedziela), 18:00

Wesele Figara (Szalony dzień 
czyli wesele Figara, La Folle Jour-
née ou le Mariage de Figaro) – pię-
cioaktowa sztuka Pierre’a Beaumar-
chais’ego (1784), drugie z kolei, po 
„Cyruliku sewilskim”, dzieło przed-
stawiające perypetie hrabiego Alma-
vivy i jego służącego Figara, któ-
re zainspirowało Mozarta do skom-
ponowania opery pod tym samym 
tytułem. 

„Operowy ideał” - najlep-
sze możliwe libretto, mistrzow-
ski scenariusz, wartka akcja, sub-
telność ludzkich portretów odda-
nych muzycznymi tematami. Mozart 
przekształcił schemat opery buffa 
w niedościgły wzór spektaklu ope-
rowego.

Stabat Mater. Harnasie

Balet: „Stabat Mater” na 
sopran, alt, baryton, chór 
mieszany i orkiestrę op. 53 
5 października (sobota), 19:00

7 października (pon.), 19:00

„Na postanowienie moje napi-
sania utworu religijnego wpłynął 
cały szereg pobudek, od wewnętrz-
nych osobistych przeżyć począwszy 
aż do zewnętrznych okoliczności 
życiowych, które sprawiły, że ostat-
niej zimy, odłożywszy chwilowo na 
bok inne, zaczęte już ‘świeckie dzie-
ła’, poświęciłem się wyłącznie Sta-
bat Mater”.- mówił Szymanowski 
w wywiadzie na łamach „Muzyki” 
(1926 r.) 

Szymanowski użył tekstu współ-
czesnego przekładu polskiego Józe-
fa Jankowskiego, poza Polską utwór 
bywa też wykonywany z tekstem 
łacińskim. 

Ze względu na wyjątkowy cha-
rakter dzieła, prosimy o nagradzanie 
artystów brawami dopiero po ostat-
niej, szóstej części utworu. „Harna-
sie” balet-pantomima w trzech obra-
zach na tenor solo, chór mieszany 
i orkiestrę do scenariusza kompozy-
tora i Jerzego Mieczysława Rytarda, 
op. 55. Pierwszy impuls do stworze-
nia dzieła inspirowanego rodzimym 
folklorem dał Szymanowskiemu 
kontakt z muzyką Strawińskiego 
i Baletami Diagilewa. Pomysł bale-
tu skrystalizował się ostatecznie na 
góralskim weselu przyjaciół kom-
pozytora, Rytardów. Szymanowski 
rewelacyjnie zastosował rodzaj sty-
lizacji folkloru. Zawarł w Harna-
siach cytaty aż dziewięciu melodii 
ludowych. Akcja jest symboliczna, 
postacie nie mają imion, występu-
ją „Dziewczyna”, „Pasterz”, „Zbój-
nik”. Prapremiera odbyła się w roku 
1935 w Pradze, w rok później wysta-
wił „Harnasie” w Grand Opéra 

w Paryżu słynny tancerz i chore-
ograf Serge Lifar. Był to niezwykły 
sukces kompozytora w niespełna rok 
przed śmiercią. Polska premiera sce-
niczna odbyła się w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu w roku 1938, w tym 
samym roku „Harnasie” wystawiono 
w Warszawie.

Kujawsko-
Pomorskie Centrum 
Kultury (KPCK)
Koncert zespołu Piramidy: 
„Wysocki, Okudżawa,  
dwaj najwięksi Bardowie  
XX Wieku”

29 września 2019 (niedz.), 16:00 

Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy zaprasza 
29 września o godz. 16:00, do Salon 
Hoffman KPCK na wieczór poświę-
cony dwóm największym bar-
dom XX wieku – Włodzimierzowi 

Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie. 
Wystąpią Piotr Kajetan Matczuk, 
Artur Chyb i Tomasz Imienowski. 

Na scenie zabrzmią najwięk-
sze i najpiękniejsze, także najbar-
dziej znane przeboje. Wydarzenie 
jest dedykowane seniorom w ramach 
projektu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Kulturowego „Akcja 
60+Kultura”. Wstęp wolny

Pieszy Rajd Terenowy 
„Szlakiem Święcickiego” 

28 września (sobota), 10:00

Zapraszamy do udziału w pie-
szym rajdzie terenowym po mieście 
„Szlakiem Święcickiego” w któ-
rym uczestnicy muszą w określo-
nym czasie dotrzeć do wyznaczo-
nych punktów rajdu, związanych 
z Józefem Święcickim, bydgoskim 
architektem, ale również szachi-
stą i dramaturgiem, oraz wypełnić 
zadania przypisane do poszczegól-
nych punktów. Zwycięstwo zapew-
ni wypełnienie wszystkich zadań 
w określonym czasie. 

Kultura w Bydgoszczy
Okres wakacyjny za nami. Bydgoskie ośrodki kulturalne zakończyły letnią przerwę, a to oznacza, że tej jesieni w naszym 
mieście na pewno nie będziemy się nudzić. 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.

Kowboje, Teatr Polski | FOT. NaTaLIa KaBaNOW (82)M FESTIWaL PraPrEMIEr

Morze ciche, Teatr Polski | FOT. PaWEŁ „JaNIc” JaNIcKI, 10 FESTIWaL PraPrEMIEr
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REISKI AUTO
ul. Fordońska 353, Bydgoszcz, tel. 506 673 995

WWW.FB.COM/CUPRABYDGOSZCZ



14 bydgoszcz com

Start 28 września o godz. 
10:00 w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
przy Pl. Kościeleckich 6. Zaba-
wa przeznaczona jest dla dru-
żyn, a także osób indywidualnych. 
Udział w rajdzie jest bezpłatny ale 
wymagana jest wcześniejsza reje-
stracja (do 24 września) pod adresem 
gramiejska@kpck.pl. Zgłosze-
nie powinno zawierać tytuł: RAJD, 
w treści: nazwę zespołu oraz liczbę 
osób (w przypadku osób indywidu-
alnych pseudonim) oraz telefon kon-
taktowy.

Filharmonia 
Pomorska
Wokalizy Srebrnego Ekranu 

27 września (piątek), 19:00

Kolejny spektakularny projekt 
Krzysztofa Dobosiewcza – dyry-
genta, kompozytora, orkiestratora 
i aranżera, który tym razem zapra-
sza do muzycznej podróży, w której 
królować będą słynne utwory świa-
towego kina. 

Prócz tytułowych Wokaliz – 
Rachmaninowa oraz Kilara (do fil-
mu Dziewiąte wrota Polańskiego), 
w programie znajdą się popular-
ne tematy z hitów srebrnego ekra-
nu, jak: Gladiator, Prometeusz, Star 
Wars: Episode 1 czy Ogniem i mie-
czem i Prowokator. W celu spotęgo-
wania wrażeń melomanów koncer-
towi towarzyszyć będą wizualizacje 
na żywo.

Koncert jest organizowany 
w ramach akcji „Koncert z nianią”. 
Na czas trwania koncertu będzie 
można zostawić dzieci (od 3 do 
7 roku życia) pod opieką wykwa-
lifikowanych animatorów z UKW. 
Zgłoszenia należy przesyłać najpóź-
niej jeden dzień przed koncertem. 
Bilety dla dzieci w cenie 1 zł będą 
do odbioru w kasie biletowej FP. 

Teatr Polski 
„Nie/obecne”-  Hasło 
tegorocznego Festiwalu 
Prapremier 
26.09- 5.10.2019

Nie/obecne – hasło tegorocznej 
edycji Festiwalu Prapremiery każe 
pytać o intelektualne i krytyczne 
wyzwania stojące przed nowocze-
snym teatrem. Dlatego w trzydzie-
stą rocznicę zmiany ustroju, poprzez 
medium jaki jest teatr, przyjrzy-
my się tematom, figurom, prakty-
kom i emocjom, które są nieobecne 
lub słabo obecne w demokratycznej 
przestrzeni publicznej.

„Interesują nas także głosy tych 
grup, które po latach marginalnej 
obecności w życiu publicznym i dys-
kursie medialnym, w ostatnim cza-
sie za sprawą przemian świadomo-
ści społecznej i dzięki sile własnej 
politycznej aktywności, zaczęły być 
mocno słyszalne. 

Jedne z najbardziej wyrazistych 
przykładów takich działań to sejmo-
wy protest osób z niepełnosprawno-
ściami i ich opiekunów oraz parali-
żujący polskie szkoły strajk nauczy-
cieli. Celem obu protestów była 
walka o godne warunki życia. 

Chcemy pytać o to, czy teatr 
może pomóc we wzmacnianiu wyra-
zistości głosów oburzenia oraz czy 
jest w stanie stworzyć przestrzeń, 
w której zostaną one na serio wysłu-
chane i przedyskutowane. 

Pragniemy przez to sprawdzić, 
czy teatr jest gotowy włączyć się 
w budowanie struktur demokratycz-
nego społeczeństwa i czy potrafi sta-
wać się instytucją prawdziwie publicz-
ną, a więc forum ścierania się różno-
rodnych racji, poglądów, potrzeb i ich 
interpretacji, ale także miejscem jed-
noczenia się różnych grup w celu 
sprawdzenia swojej liczebności i siły”. 
– Podkreślają organizatorzy.

PrOGraM:

• 26.09, czw, 19.00 Kino moralnego 
niepokoju, Nowy Teatr/ Warszawa

• 27.09, pt. 18.00, 20.00 The Silent 
House/ Cichy Dom, Saye theatre 
group/Iran

• 28.09, sb, 18.00 Trump i pole 
kukurydzy, Teatr Polski/ Bydgoszcz

• 29.09, nd, 16.00 Rewolucja, któ-
rej�nie�było, Teatr 21/ Warszawa

• 29.09, nd, 12.00, 17.00, 21.00 Nie-
tota, Teatr Powszechny/ Warszawa

• 29.09, nd, 19.00 Kowboje, Teatr 
Osterwy/ Lublin

• 30.09, pn, 13.00 Cuda, Teatr Dan-
sema/Litwa

• 30.09, pn, 19.00� Być� jak� Beata,�
Teatr Współczesny/ Szczecin

• 1.10, wt, 18.00 Morze ciche, Teatr 
Nowy /Zabrze

• 1.10, wt, 20.00 Wiosna 1966, 
Instytut Teatralny /Warszawa

• 2.10, śr, 18.00 Staś� i� zła� noga, 
Teatr Śląski/Katowice

• 2.10, śr, 20.00 An ongoing song, 
University of The Arts/ Amsterdam

• 3.10, czw, 19.00 Więzi,� Teatr 
Wybrzeże/Gdańsk

• 4.10, pt, 16.00, 19.00 Post-Euro-
pa, Koprodukcja TPB/ Blois/ 
NTD Weimar

• 5.10, sb, 19.00 O�mężnym�Pietr-
ku i sierotce Marysi. Bajka dla 
dorosłych.�Teatr Polski/Poznań

MCK (Miejskie 
Centrum Kultury)
Mariusz Białecki. 
Stratygrafie z cyklu 
Eksploracja miejsca - 
świadki

26 września o godz. 19:00  
zapraszamy do Galerii Wspólnej 
na wernisaż prac  
Mariusza Białeckiego.  
Wstęp wolny. 

Dla wielu Bydgoszczan, Mariusz 
Białecki to przede wszystkim autor 
konnego pomnika króla Kazimierza 
Wielkiego. Rzeźba, którą zaprezen-
tuje w Galerii Wspólnej jest również 
ściśle związana z historią, a konkret-
nie z archeologią. 

Jak sam deklaruje: Przeszłość 
dotykana przez archeologów w jej 
materialnych pozostałościach fascy-
nuje go i pobudza wyobraźnię. W tej 
przeszłości poszukuje odpowiedzi 
na wiele pytań dotyczących począt-
ków religii, sztuki, więzów społecz-
nych i jej form. 

Mariusz Białecki urodził się 
14.10.1966 roku w Sztumie. Studio-
wał na Wydziale Rzeźby Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, dyplom na Wydziale 
Rzeźby w pracowni prof. Stanisława 
Radwańskiego w 1991 roku. Od koń-
ca studiów zawodowo związany 
z macierzystą uczelnią. 

Obecnie posiada stopień profe-
sora, prowadzi Pracownię Rzeźby 
i pełni funkcję Kierownika Katedry 
Rzeźby na Wydziale Rzeźby w ASP 
w Gdańsku. Współtwórca i prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodo-
wo, organizator i prowadzący Mię-
dzynarodowy Plener rzeźbiarsko 
malarski „Pole Sztuk” w Rodowie 
(w tym roku XXIX edycja). Jest twór-
cą licznych realizacji rzeźbiarskich 
w tym pomnikowych. Brał udział 
w wielu wystawach, sympozjach 
w kraju i zagranicą.

Kamila Abrahamowicz-
Szlempo – Koncert

29 września w niedzielę 
o godz. 16:00 w Pałacu Nowym 
w Ostromecku wystąpi Kamila 
abrahamowicz-Szlempo. 

Wstęp 15 zł bilet normalny, 10 zł 
bilet ulgowy (dzieci i młodzież 
do 15 r.ż. i os. z Bydgoską Kartą 
Seniora 60+).

Kamila Abrahamowicz-Szlem-
po jest dyplomowaną wokalistką, 
skrzypaczką i dyrygentką. Ukończy-
ła wokalistykę jazzową na kierunku 
Jazz i muzyka estradowa w Akade-
mii Muzycznej im. F. Nowowiejskie-
go w Bydgoszczy. 

W 2013 r. otrzymała tytuł dokto-
ra sztuk muzycznych w dyscyplinie 
wokalistyka. Jest laureatką konkur-
sów i festiwali jazzowych, m.in. Mię-
dzynarodowych Zmagań Jazzowych 
w Szczecinie w 2006 r. (II nagro-
da), Europejskich Spotkań Muzycz-
nych w Żyrardowie w 2006 r. (I miej-
sce i nagroda specjalna), konkursu 
„A we mnie Chopin gra” w Świeciu 
w 2010 r. (I miejsce). Pod pseudoni-
mem Kami nagrała w 2015 r. debiu-
tancki album pt. „Wherever You Go”, 
który współtworzyła z Michałem 
Szlempo. W 2017 r. gościnnie zaśpie-
wała na płycie jazz-rockowego tria 
Scodrix, z którym wystąpiła podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Jazzo-
wego w Prudniku. Jako wokalistka, 
skrzypaczka, a także dyrygentka bra-
ła udział w licznych festiwalach, kon-
certach w Polsce i za granicą. 

Współpracowała z wieloma czo-
łowymi muzykami sceny jazzo-
wej i rozrywkowej, m.in. Maciejem 
Sikałą, Michałem Grottem, Piotrem 
Biskupskim, Stanem Borysem, Kami-
lem Paterem, Grzegorzem Nadol-
nym oraz orkiestrami i big-bandami. 
W działalności solowej chętnie posłu-
guje się techniką scat, której poświę-
ciła temat swojej pracy doktorskiej. 
Od 2010 r. prowadzi m.in. zajęcia 
ze śpiewu jazzowego na specjalno-
ści wokalistyka jazzowa w Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy.

LPKiW 
Myślęcinek
Mini kalendarium na najbliższy 
miesiąc:

Wrzesień 2019

• 28.09  
Hubertus dla dzieci niepełno-
sprawnych 2

• 29.09  
Akademia Biegowa

Październik 2019

• 05.10  
50-lecie ORK

• 05.10  
Bieg Myśliwski Św. Hubertusa

• 13.10  
Hubertus dla dzieci

• 20.10  
Bydgoszcz na Start

KulTuRA W ByDgoSzCzy

Kamila abrahamowicz-Szlempo, Koncert w McK | FOT. MaT. PraSOWE

Stabat Mater. Harnasie, Opera Nova 
| FOT. MaT. PraSOWE

Post Europa, Teatr Polski | FOT. caNDy WELZ, FESTIWaL PraPrEMIEr
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Motyw Rzeka to bezpłatne 
warsztaty performatyw-
ne (warsztat literacki, kra-

wiecki, scenopisarstwo, praca z cia-
łem, głosem, improwizacje, spacery 
performatywne). Efekty warsztatów 
zostaną zaprezentowane ostatniego 
dnia projektu - 5 października w for-
mie pokazu/performance’u otwarte-
go dla publiczności. 

Dodatkowo odbędzie się pokaz 
filmów animowanych w temacie 
wody przygotowany przez Ogólno-
polski Festiwal Polskiej Animacji 
O!PLA. 

- Będziemy również gościć Sio-
stry Rzeki, kobiety z ogólnopolskiej 
akcji na rzecz rzek. W ramach spo-
tkania będziemy propagować modę 
na rzeki, wspólne rozmowy oraz 
wyszywanie kostiumów. – Podkre-
ślają organizatorzy.

Wszystkie warsztaty 
i wydarzenia towarzyszące są 
bezpłatne.
Udział wziąć mogą zarówno 
dzieci, młodzież, dorośli jak 
i seniorzy.

Zapisy przyjmowane są mailowo: 
motywrzeka@gmail.com (w zgło-
szeniu prosimy podać imię, nazwi-
sko, wiek oraz nr telefonu) oraz tele-
fonicznie 602 412 999. ■

Na progu jesieni niesprzyja-
jąca aura potrafi nieźle dać 
się we znaki. I nic dziwne-

go, w końcu wrzesień to nieustan-
na loteria: czasem słońce czasem 
deszcz.  Dla pocieszenia, w paź-
dzierniku wcale nie będzie lepiej. 
Zaskoczą nas pierwsze chłody 
i przymrozki. W takie dni nietrud-
no o chorobę. Na szczęście jest wie-
le domowych sposobów na przezię-
bienie.

Leniwa kąpiel zamiast 
szybkiej sesji pod prysznicem

Jesienna plucha służy przeziębie-
niom. Przemoczone buty i skarpet-
ki są równoznaczne z przemarznię-
tymi stopami. Jeżeli także i ciebie 
dotyczy ten scenariusz, po powro-
cie do domu, zaserwuj zziębniętym 
kończynom gorącą kąpiel z dodat-
kiem soli. Taki zabieg błyskawicz-
nie Cię rozgrzeje i doda sił na resz-
tę dnia. Ponadto, przynajmniej przez 
jakiś czas zrezygnuj z szybkich sesji 
pod prysznicem na rzecz leniwego 
relaksu w wannie. Co to ma wspól-
nego ze zdrowiem? Gorące kąpiele 
efektywnie hamują rozwój przezię-
bienia. Pobudzają krążenie, wzmac-
niając w ten sposób siły obronne 
organizmu. 

Miód, czarny bez i borówki 
- żelazna tarcza dla Twojej 
odporności
Ból głowy, kaszel i drapanie w gar-
dle to pierwsze, często lekceważone 
objawy przeziębienia. Twoja szybka 
reakcja pomoże ci zwalczyć te przy-
kre dolegliwości. Na tym etapie roz-

woju choroby powinnaś pić dużo 
płynów, które nie tylko cię rozgrze-
ją, ale także zapobiegną odwod-
nieniu organizmu. Dobrym pomy-
słem na przetrwanie tego trudne-
go okresu, jakim jest przełom zimy 
i wiosny, jest picie naparu z czar-
nego bzu, a także herbaty z dodat-
kiem miodu i cytryny. Jeżeli lubisz 
borówki, możesz także skusić się 
na aromatyczny napój sporządzo-
ny z wody z dodatkiem soku z tych 
nadal mało jeszcze popularnych 
w Polsce owoców. 

Jeżeli poza wyżej wymienio-
nymi dolegliwościami dokucza ci 
także kaszel, możesz łatwo się go 
pozbyć nacierając klatkę piersio-
wą olejkiem eukaliptusowym lub 
tymiankowym (najlepiej przed poło-
żeniem się do łóżka). Dodatkowo 
nie zapomnijcie o wypiciu herba-
ty z kwiatu lipy lub soku z cebuli 
z odrobiną miodu. Dzięki temu twój 
sen będzie spokojny i krzepiący, nie-
przerywany uciążliwymi napadami 
kaszlu.   ■

Bezpłatne warsztaty performatywne dla dzieci i dorosłych 

Motyw Rzeka w Bydgoszczy
W dniach 1-5 października w Bydgoszczy w porozumieniu z Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz III LO realizowana będzie 
druga edycja projektu Motyw rzeka - rzecznego projektu kulturalno-edukacyjnego dofinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak uniknąć jesiennego przeziębienia?
Wypróbuj kilka domowych sposobów
czujesz, że coś cię „łamie”? Jesień to czas, kiedy o chorobę nietrudno. Poznaj domowe sposoby na przeziębienie i ciesz 
się zdrowiem i energią przez okrągły rok!

 

Na przeziębienie | FOT.PIxaBay
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Żeberka „po 
chińsku”
Składniki: 

• 75 dag żeberek wieprzowych
• 3 łyżki koncentratu pomidorowego
• 1,2 łyżki czystej wódki
• olej bądź oliwa 
• sól, pieprz
• przyprawa do zupy
• 2 ząbki czosnku

Sposób przygotowania:

Mięso rozdzielić na pojedyn-
cze żeberka i pociąć na 3-centyme-
trowe kawałki. Włożyć do rondla 
z wrzącą wodą, gotować 20 minut, 
odcedzić i osączyć. 

Pozostałe składniki wymie-
szać, zalać żeberka i odstawić na 
2-3 godziny. Na blasze posmarowa-
nej tłuszczem ułożyć kawałki żebe-
rek, polać marynatą z wódki, czosn-
ku, koncentratu pomidorowego 
i przypraw. Całość wstawić do pie-
karnika i piec do miękkości.

Pieczeń z szynką 
i pieczarkami
Składniki:

• ½ kg wołowiny
• ½ litra koniaku
• 25 dag szynki surowej
• 25 dag pieczarek

• 13 dag słoniny 
• 6 małych cebulek 
• 1 szklanka bulionu
• masło 
• sól, pieprz, tymianek
• liść laurowy, natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Mięso naszpikować słoniną, uło-
żyć w kamiennym naczyniu, zalać 
koniakiem i odstawić na 6-8 godzin. 
W maśle udusić drobno posieka-
ną cebulę, dodać przyprawy, zalać 
bulionem i gotować 10 minut. 

Dodać 1/3 pokrojonej szynki 
i zagotować. Wołowinę przełożyć 
z koniaku do sosu i gotować oko-
ły godziny. Następnie wyjąć, ułożyć 
na blasze i piec do miękkości w pie-
karniku. Do sosu z gotowania mię-
sa włożyć oczyszczone, pokrojone 
i podsmażone na maśle pieczarki, 
resztę pokrojonej szynki i gotować 
ok. 25 minut.

Miękką pieczeń ułożyć na pół-
misku, obłożyć szynką i pieczarka-
mi i polać sosem.

Smacznego!

Apaszki - o tej porze roku 
w sklepach jest ich zatrzę-
sienie. Mamy pod dostat-

kiem chust wielobarwnych: czerwo-
nych, różowych, zielonych, fioleto-
wych, jakich tylko dusza zapragnie.  
Dodatkowo zachwyca wielość dese-
ni. Nawet najbardziej wybrednych 
od tego natłoku modnych wzo-
rów i kolorów pewnie rozboli gło-
wa. Dlaczego? Niezdecydowanie - 
to jedna z tych cech męskich i dam-
skich, które utrudniają wybór. 

Jak kupować apaszki? 

Po pierwsze: Szczerze oceń zawartość 
swego portfela i udaj się do regału 
z gadżetami w przedziale cenowym, 
który Cię satysfakcjonuje.

Po drugie: Spójrz na siebie kry-
tycznym okiem (najlepiej gdyby zro-
bił to znajomy) i odrzuć apaszki, na 
tle których twoja cera wygląda sza-
ro i smutno.

Po trzecie: Oceń, jakiego koloru 
ubrania najczęściej nosisz? Jeśli są to 
barwy neutralne, np. beżowy, śmiało 
poszalej z kolorami. Nie bój się eks-
perymentów. Neonowy odcień żółci 
lub krwista czerwień?

Dlaczego nie?

Po czwarte: Jeśli Twój jesienny 
płaszcz jest wzorzysty, dla zacho-
wania równowagi sięgnij po gładką 
apaszkę.

Pamiętaj, że modę tworzą nie 
tylko wielcy projektanci, ale także 
my sami. Starajcie się być oryginalni 
w swoich wyborach. Wesołe, ciepłe 
odcienie słusznie zasłużyły na mia-
no ponadczasowych, nawet jeśli nie 
zostały wykreowane właśnie tego 
sezonu.  Nie zapomnijcie, że miej-
ski styl rządzi się swoimi prawami. 
Jakimi? Ustalcie je sami! ■

Sposób na chłodniejsze dni?

Apaszka zamiast 
szalika!
apaszki to idealny dodatek do stroju na początek jesieni 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn,  gdy jest zbyt ciepło 
na wełniany szal, a zbyt zimno na pozostawianie szyi 
zupełnie odkrytej. Jeśli nie wiecie, jaką apaszkę wybrać, 
skorzystajcie z kilku poniższych rad.

apaszka | FOT.PIxaBay

Pieczeń | FOT.PIxaBay

Mięsna jesienna uczta, 
czyli mega wyżerka
Pogoda sprzyja spędzaniu czasu w domowym zaciszu. Warto także poeksperymentować 
w kuchni! Mamy dla Was proste przepisy nie tylko na niedzielny obiad. Nasza propozycja 
na żeberka po chińsku oraz pieczeń wołową z szynką i pieczarkami - zachwyci niejedno 
podniebienie, a także pozwoli  Wam najeść się do syta. 

Żeberka | FOT.PIxaBay
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W każdym z miast, w któ-
rych rozgrywany jest cykl 
zaplanowano po sześć bie-

gów na dystansie 5 km oraz cere-
monię kończącą sezon z rozdaniem 
nagród i pamiątkowych medali. 
To jeden z elementów charakterystycz-
nych cyklu – podsumowanie zmagań 
odbywa się na oddzielnej imprezie – 
uroczystej gali. Nagrody otrzymują 
zawodnicy, którzy biegają regularnie 
– pojawią się na co najmniej czterech 
imprezach.

Terminy biegów sezonu 
2019/2020 w Bydgoszczy:
• 28 września (sobota)
• 16 listopada (sobota) 
• 22 grudnia (niedziela)
• 19 stycznia (niedziela)
• 23 lutego (niedziela)
• 29 marca (niedziela) 

Każdy z biegów wystartuje 
o godz. 11:00, zawody dla dzieci będą 
rozpoczynać się o godz. 9:20, a od 
8:30 będzie działać biuro zawodów. 

Trasy

Trasy biegów są różnorodne i trudno 
je porównywać, bo stopień ich trud-
ności zależy nie tylko od ukształ-
towania terenu, ale także warun-
ków pogodowych, które w okresie 
jesienno-zimowym bywają bardzo 
zmienne.

- To główny powód, dla które-
go nie zrobiliśmy nigdy klasyfika-
cji „All cities”, która na pewno była-
by ciekawa, ale niestety niesprawie-
dliwa. Patrząc na profile tras wiemy 
natomiast, że najłatwiejsze są: byd-
goska, poznańska, warszawska 
i wrocławska, średni stopień trudno-
ści mamy w Katowicach, Lublinie, 
Łodzi i Olsztynie, a te najbardziej 
wymagające biegi organizujemy 
w Szczecinie i Trójmieście – mówi 
Piotr Książkiewicz, pomysłodawca 
i organizator zawodów.

Zawody w Bydgoszczy odbywa-
ją się na pętli poprowadzonej ścież-
kami Myślęcinka i Lasów Nad-
leśnictwa Żołędowo. Start, meta 
i biegowe miasteczko będą zlokali-
zowane na Polanie Różopole. 

Biegaj charytatywnie!  

Od edycji 2018/2019 w ramach 
pakietów startowych CITY TRA-
IL dostępna jest wersja charyta-
tywna. Każdy uczestnik biegów ma 
możliwość wsparcia Fundacji Daje-
my Dzieciom Siłę, która zajmuje się 
pomocą krzywdzonym dzieciom.

 - W poprzednim sezonie dzię-
ki tej akcji przekazaliśmy Fundacji 
50 000 zł, z czego 45 810 zł pocho-
dziło z wpłat od biegaczy. To bar-
dzo duża kwota, ale mamy nadzieję, 
że w zbliżającej się edycji uda nam 
się zebrać jeszcze większą sumę! – 
podkreśla Piotr Bętkowski, drugi 
z organizatorów CITY TRAIL.

Pakiet charytatywny oznacza 
dopłacenie 15 lub 30 zł do podsta-
wowej opłaty startowej (w biegu 
głównym) oraz 5 lub 10 zł w biegach 
dziecięco-młodzieżowych. 

Podstawowy pakiet sześciu bie-
gów w jednym mieście to koszt 99 zł. 
Dodatkowym elementem karnetu 
będzie zimowa czapka do biegania. 

Jest też opcja dopłacenia 10 zł i sko-
rzystania z pakietu PREMIUM, któ-
ry zawiera stały chip do pomiaru cza-
su, dzięki czemu wystarczy pojawić 
się w biurze zawodów tylko raz w cią-
gu edycji. Można zapisać się także na 
pojedyncze biegi – start w jednym 
biegu to koszt 25 zł w przypadku płat-
ności elektronicznej i 30 zł w biurze 
zawodów w dniu imprezy.

Elektroniczna rejestracja do 
pierwszego biegu w Bydgoszczy, 
który odbędzie się 28 września trwa 
jeszcze przez dwa tygodnie - do 
24 września. Po tym terminie zapisy 
będą możliwe tylko w dniu zawodów. 

cITy TraIL Junior,  
czyli dzieciaki biegają!

Od pierwszej edycji imprezy zor-
ganizowanej w 2010 roku biegom 
dla dorosłych towarzyszą zawody 
dla dzieci i młodzieży. Biegi CITY 
TRAIL Junior są skierowane do dzie-
ciaków w każdym wieku. Dystan-
se są różne dla każdej kategorii wie-
kowej. Najmłodsi – mający mniej 
niż 5 oraz w wieku 6-7 lat – biega-
ją 300 m (kategorie D0 i D1). Nieco 
starsi – 8- i 9-latkowie (kategoria D2) 

– mają do pokonania 600 m. Dzie-
ci w wieku 10-12 lat (kategoria D3) 
pokonują 1 km, natomiast młodzież 
od 13 do 15. roku życia (kategoria 
D4) startuje na 2 km. 

Opłaty startowe w CITY TRAIL 
Junior to 7,5 zł w przypadku zapisów 
na pojedyncze biegi przez internet, 
10 zł podczas rejestracji na jeden 
bieg w dniu zawodów oraz 30 zł jeśli 
opłata jest uiszczana z góry za cały 
cykl (6 biegów). Również w przy-
padku biegów dziecięco-młodzieżo-
wych istnieje możliwość wsparcia 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – to 
wspomniane już 5 lub 10 zł.

Biegi CITY TRAIL mają dzie-
więcioletnią historię – pierwsze 
zawody – wtedy pod nazwą Grand 
Prix Poznania w Biegach Prze-
łajowych odbyły się 9 stycznia 
2010 roku. Od roku 2012 zawody są 
organizowane w formule ogólnopol-
skiej, a od 2015 roku są rozgrywane 
pod nazwą CITY TRAIL z Nationa-
le-Nederlanden, który jest Sponso-
rem Tytularnym imprezy. W sezonie 
2018/2019 liczba unikalnych uczest-
ników CITY TRAIL i CITY TRAIL 
Junior była bliska 14 000 – to o 6 % 
więcej niż w roku poprzednim. ■

Zapisy trwają!

Przed nami kolejna edycja 
zawodów CITY TRAIL
Od 5 września trwa rejestracja do największego biegowego cyklu w Polsce – CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2019/2020. To już ósma 
ogólnopolska edycja imprezy. Sezon potrwa od 28 września 2019 do 29 marca 2020. W trakcie sześciu jesienno-zimowych miesięcy odbędzie się 
60 biegów w 10 lokalizacjach: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. 
To właśnie Bydgoszcz rozpocznie to ogólnopolskie, biegowe tournée!

city Trial | FOT.MaT.PraSOWE
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W  zawodach w kategorii 
seniorów wzięło udział 
ponad 400 zawodników 

i zawodniczek z USA, Irlandii, Bra-
zylii,  Puerto Rico, Afganistanu, 
Dominikany, Kanady oraz Rosji. 
Z  Polski wystąpił  tylko Artur 
Pujszo - aktualny Mistrz Europy. 
Drugie tyle, startowało młodych 
zawodników w kategorii młodzie-
ży i dzieci.

Bydgoski wojownik wygrał 
wszystko co było do wygrania 
- zwyciężając zarówno w swo-
jej kategorii wagowej /+115 kg/ jak 

i w kategorii „Open” zdobywając 
łącznie 3 pasy mistrzowskie federa-
cji NAGA - staczając 6 zwycięskich 
walk (każda po 6 minut).

O ocenę debiutu za oceanem 
poprosiliśmy jego trenera Ryszarda 
Pujszo:

- Jestem oczywiście zadowolony, 
że Artur wytrzymał kondycyjnie, 
psychicznie i zwycięsko wszystkie 
walki - szczególne podziękowania 
dla trenera judo Wojciecha Boro-
wiaka za przygotowanie wytrzyma-
łościowe w Zakopanem. Wszystko 
wskazuje na to, że pozytywne star-

ty kontrolne w Bańskiej Bystrzycy 
(judo) i Luksemburgu (BJJ) spełniły 
swoje zadanie. Teraz Artur prowadzi 
pokazowe treningi w  klubie spor-
tów walki w Nowym Yorku, a zaraz 
po powrocie będzie czas na całkowi-
tą analizę wszystkich walk.

Musimy pamiętać, że celem 
są Mistrzostwa Świata w grudniu 
w Duncanville w Teksasie (USA)- na 
razie jest dobrze. - Podkreśla trener.

Dalszych sukcesów życzy oczy-
wiście również Redakcja.

Bydgoski  
wojownik zwycięża  
za oceanem
W dniach 14-15 września rozegrane zostały w Nowym yorku zawody w Brazylijskim Jiu 
Jitsu w prestiżowej amerykańskiej federacji NaGa (North american Grappling association) 
z cyklu rozgrywek o Puchar ameryki.
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artur Pujszo zwycięża w Nowym yorku | MaT.PraSOWE
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