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Pełnych ciepła, spokoju i radości 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i sukcesów 

w nowym 2020 roku 
życzy 

redakcja Bydgoszcz.com

Zakończył się trwający od kwiet-
nia br. remont ponad 70-metro-
wego wiaduktu kolejowego nad 

ul. Grunwaldzką w Bydgoszczy. PLK 
wymieniły tory oraz wykonały zabez-
pieczenie antykorozyjne konstrukcji 
stalowej obiektu – przęseł, balustrad 
i barierek. Wyremontowano betono-
we i ceglane podpory wiaduktu. Skar-
py zostały oczyszczone i poddane pro-
filowaniu. Roboty były prowadzone 
przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu 
kolejowego oraz samochodowego.

Zadanie objęło także przylegają-
cą do kolejowego obiektu kładkę dla 
pieszych. Konstrukcja dotąd nieczyn-
nej kładki została wyremontowana. 
Bezpieczne przejście osobom pieszym 
zapewniają nowe i wyższe balustra-
dy. Na wyremontowanych schodach 
zamontowane zostały prowadnice dla 
rowerów ułatwiające podprowadze-
nie jednośladów. W drugiej połowie 
listopada, kładka została udostępnio-
na pieszym i rowerzystom.

Zakończenie inwestycji umożli-
wi podniesienie prędkości pociągów 
towarowych przejeżdżających przez 
wiadukt z 60 do 80 km/h, a pasażer-
skich do 100 km/h. Ruch pociągów 
na linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła 
Główna, pomiędzy stacją Bydgoszcz 
Główna a przystankiem Bydgoszcz 
Zachód, będzie odbywał się spraw-
niej. W efekcie prac poprawiła się 
także estetyka obiektu.

Wartość inwestycji ze środków 
własnych PLK to około 3,2 mln zł. 
Prace związane z kładką dla pieszych 
zostały dofinansowane przez miasto 
Bydgoszcz. ■

Zakończył się remont 
wiaduktu nad ul. Grunwaldzką
Sprawny przejazd pociągów i bezpieczna kładka dla pieszych

Sprawny i szybszy przejazd pociągów pasażerskich i towarowych zapewni zrealizowana 
inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na wiadukcie kolejowym w Bydgoszczy. 
Zakończony remont obiektu nad ul. Grunwaldzką objął także kładkę dla pieszych. Prace 
kosztowały ponad 3 mln zł.

Wiadukt nad ul. Grunwaldzką | mAT.PRASOWe

Ważne: 

kwiecień br
remont rozpoczął się

70 m
długość wiaduktu

ponad 3 mln zł
koszt prac

przez miasto
prace zostały dofinansowane
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Orszak rozpocznie się mszą 
św. o godz. 11:30 w Bazyli-
ce pw. św. Wincentego a Pau-

lo, pod przewodnictwem ordyna-
riusza diecezji bydgoskiej ks. bp. 
Jana Tyrawy. O godz. 13:00 barw-
ny orszak wyruszy sprzed bazyliki 
i przejdzie ulicami: Markwarta, Kra-
sińskiego, Gdańską, Focha, Mosto-
wą do Starego Rynku. Tam pokłon 
oddadzą dzieciątku Jezus – najpierw 
pasterze, później królowie, a następ-
nie wszyscy uczestnicy Orszaku.

Scenariusz tej jednej z najwięk-
szych, plenerowych imprez w Polsce 
oparty jest na ewangelicznym prze-
kazie – mędrcy ze wschodu (w tra-
dycji przyjęło się, że było ich trzech) 
wyruszają za Gwiazdą Betlejemską, 
by odkryć w ubogiej, niepozornej 
szopie prawdziwego Boga. Trzej Kró-
lowie oddają mu pokłon, objawiając 
go tym samym całemu światu.

– Pragniemy szczególnie zwró-
cić uwagę na przepiękne utwory 
kolędowe, których autorami byli pol-
scy poeci i do których muzykę kom-
ponowali wybitni kompozytorzy. 
Chcemy aby wybrzmiały zarówno 
znane jak i zapomniane fragmenty 
polskich kolęd. Tych, które dla każ-
dego z nas są wspomnieniem z dzie-
ciństwa, radosnym czasem prze-
żywanym w gronie najbliższych, 
a przede wszystkim modlitwą. – 
Jak co roku wyjdziemy z nimi  poza 
świątynie, poza rodzinne domy, 
wyjdziemy na ulice naszego miasta. 
Tym razem aktorzy naszej orszako-
wej sceny będą mówić do nas wła-
śnie słowami polskich kolęd. Kolędy 
najlepiej, najpiękniej, a jednocześnie 
najprościej mówią nam o Bożym 
Narodzeniu – powiedzieli Regina 
i Marek Piątkowscy, koordynatorzy 
Bydgoskiego Orszaku.

Hasło Orszaku Trzech Króli 
2020 - „Cuda, cuda ogłaszają”  jest 
fragmentem refrenu kolędy „Dzi-

siaj w Betlejem”, jednej z najczę-
ściej śpiewanych polskich kolęd. 
Pod tym hasłem wspominana 
będzie również Bitwa Warszawska, 
która została nazwana Cudem nad 
Wisłą, a która miała miejsce 100 lat 
temu. Jednocześnie chcemy nawią-
zać do 100-lecia powrotu Bydgosz-
czy do Macierzy oraz 100. rocznicy 
urodzin papieża Polaka, który zaj-

muje szczególne miejsce w naszej 
historii.

Orszak Trzech Króli jest wyda-
rzeniem oddolnym, w całości przy-
gotowywanym przez wolontariuszy. 
Odtwórcami głównych ról są akto-
rzy – amatorzy. Jak co roku organi-
zatorzy będą rozdawać papierowe 
korony i nalepki. Dzieci będą mogły 
przekazać Świętej Rodzinie rysunki 

ze skarbami, które chciałyby poda-
rować Dzieciątku oraz słodycze, 
które zostaną przekazane ubogim 
rodzinom. 

Do orszaku może przyłączyć się 
każdy. Zachęcamy do przygotowania 

niedrogiego przebrania, dzięki które-
mu jest się nie tylko widzem, ale tak-
że aktorem w tym ulicznym przed-
stawieniu. Propozycje strojów orsza-
kowych można znaleźć na stronie 
internetowej orszak.bydgoszcz.pl. ■

Tegoroczny Orszak 
Trzech Króli
Przejdzie przez ulice Bydgoszczy nową trasą 

6 stycznia, w dniu Objawienia Pańskiego, po raz siódmy Orszak Trzech Króli wyruszy do 
stajenki w poszukiwaniu dzieciątka. W tym roku zupełnie nową trasą.

 

Godami w tradycji polskiej 
zwano dwanaście dni i wie-
czorów, liczonych od drugie-

go dnia świąt Bożego Narodzenia 
do święta Trzech Króli. Ekspozycja 
składa się z dwóch członów: prze-
strzeni zaaranżowanej na izbę kujaw-
ską oraz pokazu szopek ludowych. 

Na Kujawach, podobnie jak 
w innych regionach Polski, świą-
tecznie przyozdobiony dom był miej-
scem ważnych obrzędów i zwyczajów 
magicznych mających zapewnić zdro-
wie, urodzaj i dostatek. W rogu izby 
stawiano snop niemłóconego zboża, na 
podłodze rozsypywano słomę. Po wie-
czerzy wigilijnej gospodarze wróży-
li o obfitości przyszłych plonów pod-
rzucając kłosy wyciągnięte ze snopa. 
W centralnym miejscu izby, przykry-
ty białym obrusem, znajdował się stół 
z potrawami: zupą z suszonych grzy-
bów i śliwek, kluskami z makiem, śle-
dziami, fasolą na sypko. Nad stołem 
wieszano podłaźniczkę, czyli małą 
sosenkę, przystrojoną jabłkami, orze-
chami oraz ozdobami z opłatka. 

W czasie badań etnograficznych 
we wsiach kujawskich odkryto też 
stary zwyczaj zdobienia przed świę-
tami wnętrz izby, a także przestrze-

ni przed domem. Było to sypanie czy-
stym, drobnym, żółtym piaskiem 
wzorów geometrycznych i kwiato-
wych. W zaaranżowanej izbie dywan 
z piasku usypała Zofia Szmajda-
-Mierzwicka – 98 letnia artystka ludo-
wa z Gajówki pod Kowalem.

Druga część ekspozycji uka-
zuje walory artystyczne, bogactwo 

form i materiałów szopek bożona-
rodzeniowych, wykonanych w cią-
gu ostatnich pięćdziesięciu lat przez 
najbardziej cenionych artystów 
Pałuk, Kujaw, Kaszub oraz Krajny. 
Godna uwagi jest szopka Józefa Ska-
wińskiego z Siedleczka, zrobiona 
z 3000 sklinowanych drewnianych 
elementów. Władysława Adryanowa 

z Kruchowa ulepiła szopkowe posta-
cie z gliny i pokryła je barwną poli-
chromią. Zachwyca także scenka 
bożonarodzeniowa Antoniego Chyn-
ka z Gniewkowa, który wyrzeźbił 
swoją pracę w wieku stu lat.

Święta Bożego Narodzenia są 
szczególnie uroczyście obchodzo-
ne w polskich rodzinach. Choin-

ka, szopka, śpiewane kolędy tworzą 
miłą każdemu sercu atmosferę. Eks-
pozycja kieruje myśli zwiedzających 
ku nadchodzącym świętom – wpro-
wadzając nas w ich klimat. ■

(autor:  Maria Flinik-Huryn,  
Muzeum Okręgowe)

„Idą Gody… Boże Narodzenie 
w zwyczajach i sztuce ludowej”
Nowa wystawa czasowa w Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy

W bydgoskim muzeum można już poczuć świąteczną atmosferę. Nowej ekspozycji 
towarzyszą dźwięki kolęd i zapach choinek. Wernisaż wystawy odbył się 5 grudnia 
i będzie otwarty do 20 lutego 2020 roku. ekspozycja umożliwia zapoznanie się z  lokalną 
twórczością ludową oraz bożonarodzeniowymi zwyczajami i tradycjami.

| fOT. KB ARchiWum

| fOT. KB ARchiWum
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Zawód
psycholog
Pewnego razu, czekając u fryzjera, przysłuchiwałam się rozmowie pań, 
które doradzały sobie jak układać pieska, by nie obszczekiwał sąsiadów. 
Przykładów z życia i odwoływania się do wychowywania dzieci, męża, 
teściowej było całe mnóstwo – wiadomo, w końcu doświadczenie 
życiowe każdy ma przebogate i swoje na wszystko sposoby. Rozmowa 
była dynamiczna i absorbująca rozmówców oraz słuchaczy, takich jak ja. 

R e K L A m A

Agnieszka
Suchecka-Maklakiewicz
prawnik, psycholog. Pracuję w Wyższej 
Szkole Gospodarki jako psycholog. Prowadzę 
zajęcia w Przedszkolu Akademickim, czuwam 
nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz 
wykrywaniem pierwszych sygnałów opóźnień 
w Żłobku Akademickim, zajmuję się diagnostyką 
psychologiczną dzieci i młodzieży w Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jestem 
normalizatorem narzędzi psychologicznych 
Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, 
prowadzę zajęcia z seniorami i niepełnosprawnymi 
w Dziennym Domu Pobytu oraz zajęcia ze 
studentami. Prywatnie mama trójki dzieci, żona, 
pasjonatka przyrody, ptaków i książek.

Nagle zadzwonił telefon, odebrała go fryzjerka 
i przedstawiła się:
- Studio fryzur, słucham?
Mistrzyni grzebienia szybko załatwiła sprawę 
kolejnej wizyty i zakończyła rozmowę. Kolega 
fryzjer ze zdziwioną miną zapytał:
- Dlaczego nie zaczęłaś rozmowy od: psycholog 
włosów, słucham?
Ogarnęło mnie wówczas zaskoczenie. Ale nic 
dziwnego – pomyślałam po chwili - teraz 
każda dziedzina życia ma swojego specjalistę 
od wyjaśniania przyczyn rozmaitych sytuacji 
oraz wpływania na proces zmiany.

Opieka nad psychiką
W pierwszej lepszej gazecie albo na stronach 

internetowych znajdziemy wywiad z psychologiem 
lotnictwa czy transportu, który wyjaśni nam przy-
czyny wypadku. Natkniemy się na porady psycho-
loga interwencji kryzysowej, mówiącego jak wspo-
magać zrozpaczonych poszkodowanych. Jadąc 
ulicami miasta zauważymy reklamę zoopsycho-
loga behawiorystę, który pomoże nam zrozumieć 
potrzeby naszego czworonożnego pupila. W przed-
siębiorstwie spotkamy specjalistę od psycholo-
gii biznesu, czuwającego, by pracodawca właści-
wie lokował swoje zasoby i nakłady. Nad chorym 
na nowotwór członkiem rodziny pochyli się psy-
choonkolog, fachowo okazujący wsparcie choremu 
i jego bliskim. Gdy nie będziemy mogli schudnąć 
udamy się do psychodietetyka, a gdy się zestarze-
jemy, pomoże nam psychogerontolog, który będzie 
wiedział, jak obłaskawić procesy otępienne.

Długo można by wymieniać dziedziny życia 
i formy aktywności człowieka, dla których wspól-
nym mianownikiem będzie wiedza psychologicz-
na. Jej posiadanie, choćby w najmniejszym zakre-
sie, może się okazać nader przydatne w zaskakują-
co wielu sytuacjach i momentach życia. Dlaczego 
zachowujemy się tak, a nie inaczej w określonych 
warunkach społecznych? Dlaczego odwracamy 
głowę na ledwo słyszalne wymienienie naszego 
imienia lub nazwiska w tłumie (efekt cocktail par-
ty)? Dlaczego mamy poczucie znajomości obiektu 
zupełnie nam obcego (priming – programowanie 
podprogowe)? Dlaczego na dzieci lepiej zadziała 
komunikat podkreślający, co można zrobić (komu-
nikat sformułowany pozytywnie), niż ten mówiący 
o zakazach i zagrożeniach?

Wiele osób korzysta obecnie z pomocy psycholo-
ga i staje się to czymś naturalnym. Zawód ten został 
odczarowany, a korzystający ze wsparcia nie wstydzą 
się o tym rozmawiać. Jeszcze dwie dekady temu pro-
blemy natury psychicznej były w Polsce temat tabu, 
a pacjenci/klienci osobami stygmatyzowanymi. Aktu-
alnie udziela się pomocy psychologicznej w różnych 
sytuacjach egzystencjalnych, w rozmaitych dziedzi-
nach życia oraz osobom w każdym wieku.

W praktyce
Dobrym przykładem wszechstronnego wykorzy-

stania psychologii w praktyce jest działalność Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, posiadają-
cej szeroki wachlarz instytucji świadczących usługi 
społeczne. Są to m.in.: żłobek (gdzie z usług korzy-
stają dzieci, które ukończyły 20-ty tydzień życia i ich 
rodzice), przedszkole, poradnia psychologiczno-peda-
gogiczna dla dzieci, młodzieżowy dom kultury, sieć 
dziennych domów pobytu dla osób niepełnospraw-
nych, niesamodzielnych i seniorów, wreszcie Aka-
demickie Centrum Medyczne oraz Centrum Rehabi-
litacji i Odnowy Biologicznej Rewital. Wszędzie tam 
wykorzystywana jest wiedza i doświadczenie zawo-
dowe psychologów – reprezentujących rozmaite spe-
cjalności, od psychologii rozwojowej po psycholo-
gię sportu. Psychologowie są również wykładowca-
mi Wyższej Szkoły Gospodarki, uzupełniając wiedzą 
psychologiczną programy nauczania rozmaitych kie-
runków wykładanych na uczelni.

Jest nas za mało
Zapotrzebowanie na psychologów jest duże, 

a samych specjalistów wciąż za mało. W Polsce 
nie w każdej gminie jest psycholog, nie w każdym 
przedszkolu, nie wszyscy rodzice dzieci z opóź-
nieniami rozwojowymi wiedzą, co to jest wcze-
sne wspomaganie rozwoju i że w ramach tych zajęć 
przysługuje im kilka godzin w miesiącu darmo-
wej terapii. Warto nadmienić, że zgodnie z rządo-
wym programem nowego modelu ochrony zdro-
wia psychicznego dzieci i młodzieży, Ministerstwo 
Zdrowia przygotowało projekt kształcenia specjali-
stów zajmujących się zdrowiem psychicznym dzie-
ci i młodzieży. Kadry, które zostaną wykształcone 
w ramach projektu to: psychologowie kliniczni dzie-
ci i młodzieży, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, 
terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży.
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W plebiscycie na najlepszego 
prezydenta dziennikarze 
Onet-u przyznali Panu pierwsze 
miejsce. To duże wyróżnienie, 
ale też odpowiedzialność. czy to 
jakoś zmieniło Pana podejście do 
obowiązków?

Takie wyróżnienia, oczywiście, cie-
szą i dopingują mnie do jeszcze bar-
dziej wytężonej pracy. Na pewno 
nie zmieniło się moje podejście do 
obowiązków - od pierwszej mojej 
kadencji  konsekwentnie działam 
na rzecz mieszkańców. Koncentruję 
się na tym, by rozwijać miasto tak, 
żeby bydgoszczanom żyło się w nim 
dobrze i wygodnie, a turyści coraz 
chętniej nas odwiedzali. 

Mówi się, że w nieco odsunął 
się Pan od polityki na rzecz konkret-
nych działań dla miasta. To prawda?
Jestem bydgoszczaninem, prezy-
dentem tego miasta i praca na rzecz 
mieszkańców była i jest moim prio-
rytetem. Polityka nigdy mnie nie 
pociągała i staram się jej unikać. 
Choć nie zawsze się udaje, bo czę-
sto jestem w nią wciągany. W moim 
przekonaniu, praca samorządow-
ca polega na tym, żeby wsłuchi-
wać się w głos mieszkańców, reago-
wać na ich potrzeby i oczekiwania, 
dbać o rozwój miasta. To są dla mnie 
zasadnicze sprawy, niezależne od 
polityki. 

W Bydgoszczy jest rekordowe 
niskie bezrobocie, zaledwie 
3,1 proc. Jak to się udało 
osiągnąć? 

To prawda, tak niskiego bezro-
bocia nie było nigdy w historii. 
Ten wskaźnik oznacza, że nie pra-
cują tylko Ci, którzy pracować nie 
chcą. Rozwój gospodarczy jest jed-
nym z moich priorytetów - jako mia-
sto dbamy o te sfery, które od nas 
zależą – sprawną obsługę inwesto-
rów dzięki profesjonalnym dzia-
łaniom Bydgoskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego i Bydgoskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego. Jesteśmy laureatem pierw-
szego miejsca w rankingu Banku 
Światowego na miasto najbardziej 
przyjazne inwestorom. Te wszyst-
kie działania połączone z szybkim 
wydawaniem pozwoleń na budo-
wę, dobrą jakością życia i wysoko 
wykwalifikowaną kadrą pracowni-
czą składają się na to, że w Bydgosz-
czy bezrobocia w zasadzie nie ma. 

Które z zakończonych inwestycji 
były dla Pana szczególnie 
ważne? 

Mam satysfakcję, że 10 najwięk-
szych inwestycji w samorządowej 
historii miasta powstało i powsta-
je w czasie, kiedy mam zaszczyt 
być prezydentem Bydgoszczy. Mia-
sto realizuje inwestycje, żeby popra-
wić komfort życia mieszkańców – 
budujemy parki wodne przy szko-
łach, inwestujemy w parki miejskie 
- w ostatnim czasie zrewitalizowa-
liśmy park Witosa, park Dąbrow-
skiego i park Wolności. Do dyspozy-
cji mieszkańców i organizacji poza-
rządowych oddaliśmy Bydgoskie 

Centrum Organizacji Pozarządo-
wych i Wolontariatu przy ul. Gdań-
skiej 5 – miejsce dedykowane rozwi-
janiu aktywności społecznej i oby-
watelskiej. Na pewno zadania, które 
dotyczą większości bydgoszczan, to 
te drogowe i komunikacyjne – zre-
alizowaliśmy II etap Trasy Uniwer-
syteckiej, która w znaczący sposób 
ułatwia dojazd do centrum z osiedli 
górnego tarasu, kilka dni temu odda-
liśmy do użytku węzeł Szarych Sze-
regów – dzięki realizacji tej inwesty-
cji poprawiła się wygoda i bezpie-

czeństwo pasażerów komunikacji 
miejskiej a także skomunikowanie 
Wyżyn, Kapuścisk i Glinek z cen-
trum miasta.  

A z tych, które są na finiszu? 

Z dużych inwestycji dostrzegalnych 
dla każdego mieszkańca jest rozbu-
dowa ulicy Grunwaldzkiej i Kujaw-
skiej. Oba zadania mają bardzo duży 
zakres – Kujawska to największy 
projekt komunikacyjny realizowany 
w centrum miasta. Inwestycja, łącz-

nie z zakupem nowoczesnych tram-
wajów i zakończona już przebudową 
węzła Szarych Szeregów, pochłonie 
około 370 mln złotych. W jej ramach 
powstanie nowe torowisko tramwa-
jowe i druga jezdnia na odcinku od 
ronda Kujawskiego do ronda Ber-
nardyńskiego. Przebudowana zosta-
nie ulica Bernardyńska (do mostu), 
wytyczony będzie układ ścieżek 
i chodników połączony z traktami 
spacerowo-rowerowymi na nabrze-
żu Brdy. Na Kujawskiej zostanie też 
wydzielony buspas. Wszystkie inwe-
stycje, które realizujemy dostoso-
wane są do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

Dzięki rozbudowie ulicy Grun-
waldzkiej wygodnie dojedziemy do 
drogi ekspresowej S5, w godzinach 
szczytu nie będą tworzyć się zato-
ry, autobusy w stronę centrum poja-
dą bus pasem a rowerzyści zyska-
ją ścieżkę rowerową. Koszt prac to 
ponad 75 mln złotych. 

W trakcie są też inwestycje, któ-
re mają szansę stać się wizytów-
kami  miasta – odbudowa Teatru 
Kameralnego przy ul. Grodzkiej 
i rewitalizacja Młynów Rothera na 
Wyspie Młyńskiej. Obie inwestycje 
po zakończeniu dopełnią działania, 
które podejmujemy, żeby uatrakcyj-
nić Stare Miasto i jego okolice.

Bydgoszczanie ciągle 
wiele od Pana oczekują. 
chcą na przykład, by można było 
dojechać do naszego miasta 
drogą ekspresową, dlaczego nie 
udaje się tego zrealizować? 

Też nad tym ubolewam ale to pyta-
nie nie do mnie tylko do premie-
ra Morawieckiego. Już teraz wiemy, 
że opóźnienie w realizacji tej inwe-
stycji, tak potrzebnej i oczekiwanej 
przez mieszkańców, ma się przedłu-
żyć co najmniej o 3 lata. 

Trzeba mieć też świadomość, że 
rząd konsekwentnie podejmuje dzia-
łania, których celem jest osłabie-
nie samorządów.  Ostatnie zmiany 
w zakresie finansowania samorzą-
dów pozbawiają Bydgoszcz 100 mln 
złotych tylko w 2020 roku a do koń-
ca kadencji 400 mln. To oznacza, że 

Rozmowa z Rafałem Bruskim, Prezydentem miasta Bydgoszczy

Chcę Bydgoszczy, która 
będzie dobrym i komfortowym 
miastem do życia 
Gospodarczy rozwój Bydgoszczy w ostatniej dekadzie jest faktem. Bezrobocie na poziomie trzech procent przy tysiącach 
osób dojeżdżających do pracy z sąsiednich miast i gmin oznacza, że bez ustawy metropolitalnej staliśmy się metropolią

Gospodarczy rozwój 
Bydgoszczy w ostatniej 
dekadzie jest faktem.

Bezrobocie na poziomie 
3 procent przy tysiącach osób 
dojeżdżających do pracy 
z sąsiednich miast i gmin 
oznacza, że bez ustawy 
metropolitalnej staliśmy się 
metropolią.



7bydgoszcz com

część inwestycji, które zaplanowali-
śmy, będzie musiała poczekać. Dla-
tego namawiam kolegów samorzą-
dowców z innych miast, ale i każde-
go mieszkańca, by wysyłali apel do 
premiera RP o rekompensatę pienię-
dzy, które straciliśmy. 

My jesteśmy w tej dobrej sytu-
acji, że inwestycje, które realizuje-
my nie są zagrożone, nie pogorszy 
się też jakość życia bydgoszczan. 
Są jednak miasta, które np. rezygnu-
ją z imprez sylwestrowych, zmniej-
szają liczbę kursujących tramwajów 
czy autobusów, rezygnują z inwesty-
cji. Nam to na szczęście nie grozi. 

Jakie działania na rzecz 
Bydgoszczy można jeszcze 
wzmocnić?

Gospodarczy rozwój Bydgoszczy 
w ostatniej dekadzie jest faktem. Bez-
robocie na poziomie 3 procent przy 
tysiącach osób dojeżdżających do pra-
cy z sąsiednich miast i gmin ozna-
cza, że bez ustawy metropolital-
nej staliśmy się metropolią. Nieste-
ty, brak tej ustawy rodzi coraz więcej 
negatywnych konsekwencji. Zgodnie 
z przyjętą ustawą, mieliśmy wspól-
nie planować zagospodarowanie 
przestrzenne na obszarach podmiej-
skich i odpowiadać za budowę atrak-
cyjnej oferty transportu publiczne-
go. Obecnie, na zasadzie dwustron-
nych umów z  gminami ościennymi, 
wyłącznie w oparciu o własne środ-
ki  tworzymy komunikację podmiej-
ską. Mając na uwadze ograniczanie 
dochodów samorządów będzie trud-
no myśleć o większych projektach niż 
nowa linia autobusowa. Zamrożenie 
ustawy metropolitalnej to kosztowny 
błąd, który oznacza, że miasta kluczo-
we dla gospodarki rozwijają się wol-
niej. To zgoda na chaos w naszej prze-
strzeni i korki, które tworzą się w wie-
lu punktach poza miastem. 

W rozwoju miasta istotną rolę 
odgrywa wyższe szkolnictwo. 
Stąd realizacja wspólnych przed-
sięwzięć  z bydgoskimi uczelnia-
mi. Czekamy przede wszystkim na 
realizację dużych zadań inwesty-
cyjnych związanych z ujętą Kontr-
akcie Terytorialnym budową nowej 
siedziby Akademii Muzycznej. 
Wspieramy w inwestycjach również 
bydgoskie uniwersytety. To jed-
nak budżet państwa odpowiada za 
szkolnictwo wyższe, a nasze dzia-

łania mogą być jedynie uzupełnie-
niem we wzmocnieniu  potencjału 
naszych uczelni.

Z rozczarowaniem przyjmu-
ję decyzje związane z dofinansowa-
niem zadań istotnych dla polskiego 
sportu. Budujemy olimpijski basen 
i nowoczesną przystań dla najbar-
dziej utytułowanego klubu wioślar-
skie w Polsce przede wszystkim 
w oparciu o nasze własne środki. 
Tymczasem, inne miasta z ministe-
rialnych środków otrzymują środki 
na tory wrotkarskie czy szkolne hale. 

Bydgoszcz rozwija się w sferze 
kultury,  dlaczego tak ważne było 
powstanie Teatru Kameralnego? 

Konsultacje społeczne pokazały, że 
Bydgoszczanie chcą drugiej sceny 
teatralnej w gmachu dawnego Teatru 
Kameralnego. W tej chwili trwa 
jego budowa, wybraliśmy też w dro-
dze konkursu dyrektora tej instytu-
cji, Pana Mariusza Napierałę, który 
już na etapie budowy będzie uczest-

niczył w wyposażaniu i aranżacji 
obiektu po to, by zapewnić mu jak 
największą funkcjonalność. Myślę, 
że wszyscy mamy świadomość jak 
ważna dla rozwoju i dobrostanu spo-
łeczeństwa jest kultura i jak kluczo-
wą rolę odgrywa w procesie kształ-
towania młodych ludzi. Dlatego 
jestem przekonany, że druga scena, 
dedykowana dzieciom i młodzieży 
doskonale dopełni ofertę kulturalną 
Miasta. 

Dużo mówi się o problemie 
zanieczyszczenia środowiska 
i smogu. co zamierza Pan zrobić 
w tej sprawie? 

Podejmujemy już konkretne działa-
nia w sprawie smogu – w tym roku 
zwiększyliśmy dofinansowanie na 
wymianę pieców na bardziej ekolo-
giczne źródła ciepła – do 8 tysięcy 
złotych. 

W Urzędzie Miasta uruchomili-
śmy też specjalne stanowisko kom-
puterowe dla osób, które chcą zło-
żyć wniosek i ubiegać się o środki 
w ramach programu „Czyste Powie-
trze” – każdy mieszkaniec, który 
ma pytania, chce się poradzić lub 
potrzebuje fachowej pomocy, może 
taką pomoc uzyskać. 

W Straży Miejskiej powstała 
specjalna komórka, która na bieżąco 
przeprowadza kontrole pieców i spa-
lanych w nich odpadów.  

Do zanieczyszczenia powie-
trza przyczyniają się także samo-
chody. Dlatego stawiamy na trans-

port publiczny – budujemy nowe 
trasy tramwajowe, projektujemy 
kolejne połączenia, budujemy buspa-
sy i zachęcamy do poruszania się po 
ścisłym centrum miasto pieszo. 

Musimy jednak mieć świado-
mość, że dużo zależy od postaw 
mieszkańców, na które mia-
sto ma niewielki wpływ. Dopie-
ro gdy poczujemy, że walka o czy-
ste powietrze to nasza wspólna spra-
wa, będziemy skutecznie walczyć ze 
smogiem. 

Jakie powinno być nasze miasto, 
jak powinno się nam w nim żyć? 
Jakie są Pana marzenia? 

Moim zadaniem jako Prezydenta Mia-
sta jest wsłuchiwać się w głos miesz-
kańców, odpowiadać na ich potrze-
by i oczekiwania. W czasie gdy 
jestem gospodarzem miasta powoła-
łem do życia wiele ciał, które doradza-
ją mi i wspierają mnie w konkretnych 
działaniach i decyzjach. W sprawach 
seniorów wspiera mnie Bydgoskie Biu-
ro Seniora i Rada Seniorów, w kwe-
stiach dotyczących sportu Bydgoska 
Rada Sportu,w kwestiach estetyki mia-
sta Bydgoska Rada ds. estetyki,  Rada 
ds. równego traktowania dba o to, by 
nikt nie czuł się w naszym mieście 
wykluczony. Te i inne ciała dorad-
cze powstały po to, żebym mógł lepiej 
odpowiadać na potrzeby konkretnych 
środowisk. 

Dzięki powstaniu Bydgoskie-
go Budżetu Obywatelskiego, byd-
goszczanie co roku decydują, czego 
potrzebują. W 2020 roku na zadania 
wybrane przez  mieszkańców w gło-
sowaniu wydamy rekordowe 16 mln 
złotych. 

Gdybym miał odpowiedzieć 
bardziej ogólnie – chcę Bydgosz-
czy, która będzie dobrym i komfor-
towym miastem do życia. Miastem 
otwartym i tolerancyjnym, dla każ-
dego. Miastem , w którym miesz-
kańcy będą się czuć dobrze bo speł-
nione są ich podstawowe potrzeby, 
mają dostęp do dobrej oferty rekre-
acyjnej, kulturalnej i sportowej, 
do obiektów sportowych i parków. 
W którym dbamy o słabszych – 
seniorów, dzieci, osoby z niepełno-
sprawnościami. Od lat konsekwent-
nie działam, żeby Bydgoszcz była 
takim miastem.  I w tym kierunku 
będę ją dalej rozwijał. ■

R e K L A m A

10
mam satysfakcję, że 
10 największych inwestycji 
w samorządowej historii 
miasta powstało i powstaje 
w czasie, kiedy mam 
zaszczyt być prezydentem 
Bydgoszczy. 
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Cesarka, która okazała się nie-
unikniona, na skutek nagłych 
komplikacji prowadzi do 

zatrzymania krążenia. Mózg nie 
dostaje tlenu przez długie minuty, 
a Kasia, pełna życia, utytułowana 
lekkoatletka, z nadludzkim wysił-
kiem walczy o życie. Julka rodzi się 
zdrowa, silna, jakby nie stało się nic 
złego. Jej mamę z trudem udaje się 
uratować.

Walka o powrót do bliskich

Hubert, brat Katarzyny, wspomi-
na, że ich pierwszą reakcją na dia-
gnozę lekarzy była bezkompromi-
sowa wola walki. Walczyła też sama 
Kasia, bo obserwowali, jak z dnia na 
dzień staje się silniejsza. Wierzyli, 
że to tylko przejściowe, że za chwilę 
wyzdrowieje i być może nie będą się 
z tego śmiać, ale z pewnością pozo-
stawią to daleko za sobą. Nie wie-
dzieli, że ta nierówna bitwa trwać 
będzie do dziś. 

Sytuacja wymagała natychmia-
stowych działań - fundacja Świa-
tło, zrzutka.pl, konto na Facebooku 
- fenomenalny odzew oraz wspar-

cie morza przecudownych serc 
z całego kraju i nie tylko! Rekordo-
wy post z historią Kasi przeczyta-
ło ponad półtora miliona osób! Spra-
wą zainteresowały się media. Dzię-
ki temu udało się zmienić domowy 
salon w świetnie wyposażoną salę, 
przez którą codziennie przewijał 
się nieoceniony profesjonalny per-
sonel. Tak jest do dziś. - To zasłu-
ga wszystkich, którzy już od pierw-
szego dnia okazali nam niesamowi-
tą pomoc - wspomina Maciej, mąż 
Kasi. - Moje, nasze podziękowania, 
to zwyczajnie zbyt mało. 

Jak wygląda codzienność?

Intensywna opieka, rehabilitacja, 
logopeda, neurolog, masaże i aromate-
rapia. Do tego niezliczona ilość mate-
riałów sanitarnych i pielęgnacyjnych, 
medyczny sprzęt oraz specjalistyczna 
żywieniowa dieta. Łączny miesięczny 
koszt przekracza finansowe możliwo-
ści całej rodziny, dlatego pomoc jest 
nadal potrzebna. - Dzisiaj, gdy emocje 
już nieco opadły, musieliśmy pogodzić 
się z losem i nauczyć się żyć oraz wal-

czyć razem z Kasią – mówi Maciej. – 
Staramy się po prostu działać. Inten-
sywnie współpracujemy z funda-
cją Światło, organizując coroczną, 
tak ważną akcję z 1%. Potrzebuje-
my wsparcia, bo sami zwyczajnie 
nie damy rady. Każda pomoc, ducho-
wa czy finansowa, nawet ta najmniej-
sza, to tak bardzo potrzebna iskra dla 
naszej nadziei. Tak potrzebnej nadziei 
na obudzenie Kasi.  ■

Podaruj swój 1%  
i zachęć innych!

KRS 0000183283 z dopiskiem  
„Obudźmy Kasię Przygodę”. 
Wpłat można także dokony-
wać na konto fundacji Światło: 
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943, 
z tym samym dopiskiem.

Obudźmy Kasię
Tej tragedii nie sposób zrozumieć, nie sposób racjonalnie wytłumaczyć. Wystarczy 
spróbować wyobrazić sobie, że kilkudniowa zaledwie Julka przytula się instynktownie do 
swojej mamy, a ona nie może jej objąć. Jest tuż obok, ale nieobecna.

 

Poznajcie Kasię i Julkę: www.facebook.com/obudzmykasie

Katarzyna Przygoda

zapadła w śpiączkę 
10 kwietnia 2016 roku.  
Do tej pory znajduje się 
w stanie wegetatywnym. 
Julka w przyszłym roku 
skończy 4 latka.

Zyskaj pewność
Skorzystaj z bezpłatnych styczniowych badań 
mammograficznych 
Zachęcamy wszystkie bydgoszczanki do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni 
mammograficznej LuX meD. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi nadzorowanego przez ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NfZ. W 2020 roku po raz pierwszy 
w Programie mogą uczestniczyć Panie z rocznika 1970.

Wraz z nastaniem 2020 roku 
LUX MED kontynuuje 
akcję bezpłatnych badań 

mammograficznych dla pań w wie-
ku 50-69 lat. Badania wykonywane 
są w ramach Programu Profilakty-
ki Raka Piersi finansowanego przez 
NFZ i nie wymagają skierowania 
lekarskiego. 

W tym roku uprawnienia do sko-
rzystania z bezpłatnej mammogra-
fii nabywają również kobiety z rocz-
nika 1970. Zachęcamy do rejestra-
cji oraz do regularnego badania się, 
ponieważ tylko systematyczność 
w przestrzeganiu terminów kolej-
nych badań mammograficznych 
pozwala na wykrycie potencjalnego 
zagrożenia na bardzo wczesnym eta-
pie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział 
panie w wieku 50-69 lat, któ-
re są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi a także:

    • nie miały wykonanej mam-
mografii w ramach Programu w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy 

• lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 mie-
sięcy

Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX MED będzie ocze-
kiwała na bydgoszczanki przy Hali 
Łuczniczka przy ul. Toruńskiej 
59 – 16 stycznia 2020 w godzinach 

od 10.00 do 17.30 oraz 17 stycznia 
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagana jest wcze-
śniejsza rejestracja pod nr. tel. 
58 666 24 44 lub na stronie: mam-
mo.pl/formularz. W celu weryfi-
kacji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym nale-
ży  przygotować dowód osobisty.  Na 
badanie zabieramy ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii.
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Podstaw beczkę  
i… nie płać
Z opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bydgoszczanie 
zmierzą się od początku przyszłego roku. Tymczasem jeśli będziemy 
gromadzili wodę deszczową na swojej posesji, by ją później wykorzystać, 
to nie tylko unikniemy opłaty deszczówkowej lub ją zmniejszymy, ale 
przysłużymy się środowisku…

Przez minione trzy lata bydgosz-
czanie byli zwolnieni z opła-
ty za odprowadzanie wód opa-

dowych i roztopowych do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej. War-
to zauważyć, że opłata za deszczów-
kę nie jest wymysłem Wodociągów, 
a wynika z przepisów Prawa Wod-
nego i naliczana jest od 2016 roku. 
Przez trzy ubiegłe lata za staty-
stycznego Kowalskiego opłatę tę 
pokrywał budżet miasta. W grudniu 
2019 roku czas zwolnienia z opłaty 
za odprowadzanie deszczówki jed-
nak się kończy.

Płaci ten,  
kto korzysta
To podstawowa zasada, o której każ-
dy powinien pamiętać, zanim zacznie 
się zastanawiać… ile zapłaci. Zapłaci 
bowiem tylko ten, kto wody opadowe 
„zrzuci” ze swojej posesji do kanali-
zacji deszczowej.

Przez te trzy lata właściciele 
domów mogli się zdecydować, czy 
wolą odprowadzać deszczówkę ze 
swojej posesji do miejskiej sieci kana-
lizacji deszczowej i płacić, czy też nie 
chcą z tej sieci korzystać i uniknąć 
opłaty. Statystyczny Kowalski miał 
więc czas, by - mówiąc kolokwialnie - 
odciąć rynnę od miejskiej „deszczów-
ki” i skierować ją do ogródka, beczki, 
czy stawu. Miał czas na to, by zain-
teresować się, dlaczego sąsiad podle-
wa ogródek wodą ze zbiornika, a jego 
wodomierz ogrodowy ani drgnie.

A warto było!

Opłata deszczówkowa to żaden poda-
tek od deszczu. Ani danina, której 
niby żąda Miasto. Ta opłata to efekt 
dyrektywy UE, która jasno okre-
śla konsekwencje: zanieczyszczają-
cy płaci! Ten obowiązek egzekwu-
je też Prawo Wodne, które potwier-
dza, że opłatę deszczówkową ponosi 
tylko ten, kto odprowadza wody opa-
dowe do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. A to oznacza, że jeże-
li woda deszczowa jest zagospodaro-
wana na posesji klienta, nie spływa 
poza jej teren i tym samym nie prze-
dostaje się do miejskiej sieci kanali-
zacji deszczowej, nie podlega opła-
cie deszczowej. Jeżeli więc właści-
ciel domu z ogródkiem zadba o to, by 
do miejskiej sieci deszczowej odpro-
wadzić wody mniej, to zapłaci mniej. 
A jeśli nie odprowadzi tej wody wca-
le, to nie zapłaci wcale! 

miasto jak gąbka

Gromadzenie wody z opadów to nie tyl-
ko oszczędność, ale i działanie proeko-
logiczne, czyli ważne dla nas wszyst-
kich. Jak to wprowadzić w czyn? 
A choćby zbierać wodę do beczek 
i podlewać nią ogród. Można też skie-
rować jej strumień do oczek wodnych, 
skrzynek rozsączających czy specjal-
nie skonstruowanych studni. W ten 
sposób po prostu nie marnujemy wody, 
tylko ją wtórnie wykorzystujemy i to 
za darmo! - Znamy bydgoszczan, któ-
rzy już od lat stosują ciekawe meto-

dy wykorzystania wody deszczowej 
- mówi Stanisław Drzewiecki, Pre-
zes Miejskich Wodociągów i Kanali-
zacji w Bydgoszczy. Na swoich pose-
sjach rynnami wyłapują wodę do spe-
cjalnych zbiorników ustawionych 
w ogrodzie, a z niego pompują ją i roz-
prowadzają specjalnymi przewodami 
do podlewania kwiatów, ogrodowych 
fontann i oczek, a nawet napełniają nią 
przydomowe baseny. 

By podpowiedzieć, jak łatwo 
i skutecznie gromadzić wodę deszczo-
wą, MWiK przygotował „Katalog zie-
lono-niebieskich rozwiązań”. Jest to 
praktyczny poradnik, który pokazu-
je wiele gotowych rozwiązań na gro-
madzenie wody, nie tylko na tere-
nie posesji, ale także w skali miasta. 
- Rozwiązania te to element realizo-
wanego przez MWiK, współfinanso-
wanego przez UE programu „Budowa 
i przebudowa kanalizacji deszczowej 
i dostosowanie sieci kanalizacji desz-
czowej do zmian klimatycznych na 
terenie miasta Bydgoszczy”. Program 
ten ma zapewnić funkcjonowanie 
miasta - gąbki, które gromadzi wodę 
deszczową, by móc ją wykorzystać 
w czasie niedoboru wody czy suszy. 
Jednocześnie rozwiązania te, pozwa-

lając przechwycić wodę deszczową, 
przeciwdziałają podtopieniom. Popra-
wią też mikroklimat, sprzyjając two-
rzeniu miasta bardziej odpornego na 
zmiany klimatyczne. Po prostu miasta 
przyjaznego mieszkańcom – podkre-
śla Stanisław Drzewiecki.

umowa z mWiK

Teoretycznie każdy właściciel ma pra-
wo wyboru, czy płaci za odprowadze-
nie deszczówki, czy też nie. Natomiast 
w każdym przypadku, gdy klient przy-
chodzi do MWiK po warunki tech-
niczne podłączenia, jest informowa-
ny o tym, że powinien wody opadowe 
gromadzić i zagospodarować na swo-
im terenie - w dobrze pojętym inte-
resie. Zarówno swoim (oszczędność 
dla kieszeni), jak i przyszłych poko-
leń (ochrona środowiska, w tym zaso-
bów wodnych, które gwałtownie się 
kurczą w Polsce i na świecie). Oczywi-
ście mamy świadomość, że nie w każ-
dym przypadku jest taka możliwość, 
by te wody samemu zagospodarować 
na posesji. Gdy tak się dzieje, klient 
otrzymuje warunki na podłączenie do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - 
wyjaśnia Prezes MWiK.

ile za deszczówkę?

Znając wielkość utwardzonego tere-
nu wokół domu, z którego odpro-
wadzane są wody opadowe oraz 
powierzchnię dachu (pod uwagę bie-
rzemy rzut poziomy), można wyli-
czyć samemu, ile wyniesie nas opła-
ta za deszczówkę. Jak to zrobić? 

Potrzebne są trzy dane: 
a) powierzchnia utwardzona 

posesji, w tym powierzchnia dachu,
b) średnia roczna suma opadów 

z okresu ostatnich 10 lat – na rok 
2020 to 0,5606[m]

c) koszt usług i odprowadza-
nia wody – na rok 2020 to 4,04 zł/
m3 netto

Teraz wystarczy wszystko prze-
mnożyć i jest wynik – kwota netto, 
którą trzeba zapłacić w skali roku.

Nie wiesz jak obliczyć – mWiK 
pomoże

- Spółka ze swojej strony kieruje kore-
spondencję do klientów z propozycja-
mi umów wraz z ustalonymi przez nas 
wielkościami powierzchni utwardzo-
nych, które zostały wyliczone w opar-
ciu o specjalistyczny sprzęt pomia-
rowy oraz dane z Miejskiej Pracowni 
Geodezyjnej w Bydgoszczy – infor-
muje Prezes Stanisław Drzewiecki. – 
Prosimy właścicieli posesji o kontakt 
w tej sprawie, by precyzyjnie ustalić 
niezbędne do obliczenia opłaty dane. 
Poza tym, w czasie rozmowy, może 
okazać się, że stosując odpowiednie 
rozwiązania, deszczówkę z posesji da 
się jednak odzyskać i wykorzystać, i że 
żadne opłaty nie będą potrzebne. ■

Kontakt w sprawie 
powierzchni utwardzonych: 
tel. 52 5860934 (937).

umOWY

Sprawy zawierania umów na 
odprowadzanie wód opadowych 
lub roztopowych prowadzi Biuro 
Obsługi Klienta mWiK  
pod tel. 525860603,  
e-mail bok@mwik.bydgoszcz.pl.

Katalog
„Katalog zielono-niebieskich 
rozwiązań” jest dostępny 
bezpłatnie na stronie  
www.mwik.bydgoszcz.pl 
oraz www.deszcztozysk.
bydgoszcz.pl 

Jak 
obliczyć?
Jeśli dom Kowalskiego 
ma dach o powierzchni 
50 m kw. To przykładowa 
roczna opłata dla 
powierzchni utwardzonej 
50 m2 w roku 
2020 wyniesie:

50[m2] x 0,5606[m] 
x 4,04 [zł] = 
113,24 zł netto, tj. 
122,30 zł brutto
można zatem przyjąć, 
że przybliżony koszt 
odprowadzenia 
wód opadowych lub 
roztopowych z powierzchni 
50 m2 w 2020 roku wyniesie 
ok. 10 zł miesięcznie.
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Opera Nova
Magiczne zabawki 
Balet

11.12 (środa), godz. 13:00 
11.12 (środa), godz. 16:00 
12.12 (czwartek), godz. 13:00 
12.12 (czwartek), godz. 16:00

Pomysłodawcami i autorami 
libretta są Iwona Runowska (chore-
ograf) i Sebastian Gonciarz (reży-
ser Teatru”Roma”). Jak mówią, idea 
powstała z potrzeby powrotu pamię-
cią do fascynującej krainy dziecięcej 
wyobraźni, nieograniczonej fanta-
zji i ukochanych zabawek. Ten balet 
wykonywany przez zespół tance-
rzy Opery Nova adresowany jest 
do widzów w wieku 4+. Jako tło 
muzyczne przedstawienia wykorzy-
stane zostały fragmenty utworów 
Aleksandra Głazunowa, Camilla 
Saint-Saënsa, Claude’a Debussy’e-
go,Igora Strawińskiego czy Gustava 
Holsta. W przystępny sposób, wśród 
zabawy, młodym widzom prezento-
wana jest twórczość największych 
kompozytorów XX wieku. 

Przedstawieniu dodają urody 
i tajemniczości projekcje multime-
dialne wyświetlane na dekoracjach 
i efekty iluzjonistyczne. Spektakl 
stworzony jest m.in. przez realiza-
torów dobrze znanych dorosłej czę-
ści bydgoskiej publiczności: Runow-
ska, Gonciarz i scenograf Mariusz 
Napierała, którzy od kilku lat reali-
zują słynne koncerty sylwestrowo-
-noworoczne Opery Nova.

Koncerty sylwestrowo-
noworoczne

ceny biletów od 140 zł do 230 zł.

28.12 (sobota), godz. 16:00  
28.12 (sobota), godz. 20:00 
29.12 (niedziela), godz. 16:00 
29.12 (niedziela), godz. 20:00 
30.12 (poniedziałek), godz. 19:00  
31.12 (wtorek), godz. 16:00 
31.12 (wtorek), godz. 20:00 
1.01.2020 (środa), godz. 17:00 

Na koncerty sylwestrowo-nowo-
roczne w zgodzie ze zwyczajem, 
by radośnie witać Nowy Rok, Ope-
ra Nova zaprasza już od 2003 roku. 
Koncerty te stały się prawdziwy-
mi widowiskami. Wymagają wie-
le wysiłku, tak jak w przypadku 
premiery. Angażują wszystkie siły 
wykonawcze: solistów, chór, balet, 
orkiestrę i realizacyjne. Opraco-
wywane są nowe układy chore-
ograficzne, szyte są nowe kostiumy 
w niecodziennych zestawieniach, 
wykorzystywane są elementy sce-
nografii, specjalnie ustawiane świa-
tła i projekcje. To właściwie niefor-
malne premiery. Kilkunastu soli-
stów, zespoły artystyczne Opery 
Nova oraz ekipa techniczna (bryga-
da sceny), elektryczna i akustyczna 
to 250 osób zaangażowanych w bez-
pośrednią produkcję każdej edycji. 
Widowiska te cieszą się niesłabną-
cą popularnością wsród bydgoskiej 
widowni. 

W ostatnich latach na sce-
nie były pojedynki gangów; góral-
skie kuligi;  podniebne ewolucje; 
dekadenckie zabawy w kabaretach; 
zawody: kajakowe, żużlowe, futbo-
lowe; wykonywane  z przymruże-
niem oka niezastąpione polskie pio-
senki lat 70. i 80. czy spektakularne 
finały w blasku, huku rac oraz desz-
czu serpentyn. 

Kujawsko-
Pomorskim 
Centrum Kultury
Spotkanie poetyckie:  
„Nasza opowieść wigilijna”

17 grudnia o godz. 17:00

Wstęp wolny.

„Nasza opowieść wigilijna” to 
inna odsłona organizowanych od 
wielu lat w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury w Bydgoszczy 
Wigilijnych Spotkań Poetyckich, 
które wokół tradycyjnego świątecz-
nego stołu gromadziły bydgoskich 

poetów, autorów tekstów, nowi-
cjuszy, czy też miłośników poezji. 
W tegorocznym spotkaniu wezmą 
również udział grupy artystycz-
ne działające w samej instytucji 
(KPCK). 

Obok poezji nie zabraknie dobrej 
literatury, kolęd i piosenek świątecz-
nych oraz wspomnień, które składają 
się na wyjątkowość tego przedświą-
tecznego czasu.  

XXXV spotkanie z historią 
u hoffmana: promocja 
przewodnika „Szlakiem 
architektury drewnianej. 
Świątynie”

19 grudnia o godz. 
18:00 zapraszamy do Salonu 
hoffmana na przedświąteczne 
spotkanie z historią, które 
będzie promocją czwartego już 
przewodnika z cyklu „Kierunek: 
kujawsko-pomorskie”. 

Wstęp wolny.

Tym razem prowadzi on szla-
kiem drewnianych obiektów sakral-
nych, szczęśliwie zachowanych do 

Kultura w Bydgoszczy
Grudzień to czas zadumy i refleksji. Głównie ze względu na zbliżające się Święta oraz koniec roku. W tym zabieganym 
okresie warto znaleźć czas dla siebie i pomyśleć o odrobinie odprężenia, które można znaleźć w operze czy też 
w teatrze. 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. 

mcK: metalowe zakończenie roku

Opera Nova: Koncerty sylwestrowe
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Co dzisiaj 
ugotujesz? 
Podobno gotować każdy może - jak w piosence - 
trochę lepiej lub trochę gorzej. Czy można gotować dla 
przyjemności? Czy gotowania można się nauczyć?

Jak to jest z tym gotowaniem? 
Da się lubić? 
Hubert Kowalik - No jasne! To 
naprawdę fajna sprawa. Mnóstwo 
tak różnych smaków, kombina-
cji, połączeń, do tego inwencja 
własna - tę samą potrawę można 
przyrządzić na wiele wymyślnych 
sposobów. Uwielbiam Tajlandię, 
Wietnam, Kambodżę, stamtąd 
zresztą pochodzi sporo naszych 
kulinarnych inspiracji, i to chy-
ba najlepszy przykład na to, że 
pospolity kurczak serwowany na 
innym kontynencie, w odmien-
nym klimacie i z niecodzienny-
mi dodatkami smakować może 
zupełnie inaczej. Od razu jednak 
zaznaczę, że wcale nie potrze-
bujemy wrodzonego talentu do 
takich eksperymentów. Wystar-
czą ochota i odrobina cierpliwo-
ści, resztę pokażemy na naszych 
zajęciach. 

Jak wyglądają zajęcia w szko-
le gotowania? Wiesz, że gdzie 
kucharek sześć… 
Kuba Skarżyński - Wychodzi-
my z prostego założenia, że goto-
wanie to pyszna zabawa i tak też 
podchodzimy do tego w Papryce. 
Przepisy są łatwe do przyswoje-
nia i przygotowania w 3-4 godzi-
ny - tyle trwają warsztaty - co nie 
znaczy, że nie są ciekawe! Przy-
rządzaliśmy ośmiornicę, sushi, 
meksykańską quesadillę czy taj-
skie regionalne zupy. Jak widać 
nie jest to tradycyjny i swojski 
schabowy, choć w różnych kre-

atywnych wariacjach też się zda-
rza. Same zajęcia wyglądają w ten 
sposób, że grupa adeptów, zwykle 
10-12 osób, przygotowuje oko-
ło 5-6 dań według receptur i pod 
czujnym okiem kucharza prowa-
dzącego, czyli również moim. 
Cały proces odbywa się przy 
wspólnym, odpowiednio przy-
gotowanym i zastawionym sto-
le, co zbliża i motywuje do zespo-
łowego działania. Na koniec pró-
bujemy wszystkiego po trochu. 
Możesz mi wierzyć, gotowanie 
wzmaga apetyt! 

No dobrze, ale ile w tym praw-
dziwej szkoły? 
H.K. - Zależy, jak do tego podej-
dziemy. Możemy nauczyć się 
gotowania w zasadzie od podstaw. 
Jeśli coś już umiemy, możemy to 
zweryfikować i spróbować cze-
goś zupełnie nowego. Możemy się 
też odprężyć i potraktować taką 
sesję jako świetną okazję do spę-
dzenia wspólnego wolnego czasu. 
Po prostu - przychodzimy, gotu-
jemy i degustujemy ze smakiem. 
Tak, wino jest w cenie, a nawet 
do woli! I to nie byle jakie, bo 
wyselekcjonowane przez nasze-
go zaprzyjaźnionego sommeliera, 
Dominika Hejzę. 

Co jeszcze proponujecie oprócz 
fajnych zajęć z gotowaniem? 
H.K. Coraz częściej wynajmuje-
my Paprykę na imprezy własne. 
Więcej - pomagamy w ich orga-
nizacji. Najczęściej są to urodzi-

ny lub imieniny - ostatnio dość 
huczna czterdziestka, wieczo-
ry panieńskie, Baby Shower, 
a zdarzają się też kameralne wese-
la. Mamy wszystko, czego potrze-
ba, z kucharzem prowadzącym 
(lub Sushi Masterem!), obsługą 
kuchenną, kelnerską oraz barową. 
Takie wydarzenia nierzadko łączy-
my też ze skróconymi kursami 
gotowania, choć już bardziej w for-
mie atrakcji niż zajęć. Jednym sło-
wem - spełniamy życzenia. 

A mogą być trzy? 
H.K. I pięć też spełnimy! Obec-
nie wszystkie zajęcia wpisane są 
w kalendarz i można się na nie 
zapisać bezpośrednio na naszej 
stronie. Kulinarną frajdę można 
także podarować w wyśmienitym 
prezencie! Proponujemy Zapro-
szenia Otwarte, które uprawnia-
ją do udziału w dowolnie wybra-
nych warsztatach i pokrywają ich 
koszt do kwoty 229 zł. Takim pre-
zentem można zaskoczyć! 

Kuba, jesteś kucharzem na co 
dzień, co lubisz w tym najbar-
dziej? 
K.S. - chyba to, że nawet jeśli 
przygotowujesz jakąś potra-
wę po raz setny, to tak naprawdę 
przyrządzasz ją wciąż od nowa. 
Bo z kuchnią jak z muzyką - z pod-
staw tworzyć można w  nieskoń-
czoność. Oczywiście inaczej uczy 
się kucharz, a inaczej ktoś, kto 
gotuje dla pysznej przyjemności. 
Na pewno warto spróbować. ■

O kuchennym rzemiośle porozmawiamy 
z Hubertem Kowalikiem - podróżnikiem 
kulinarnym i managerem Szkoły Kreatywnego 
Gotowania Papryka w Bydgoszczy oraz Szefem 
Kuchni, Kubą Skarżyńskim - Kucharzem Roku 
w plebiscycie mistrzowie Smaku 2018. 

Więcej informacji oraz aktualne zajęcia 
znajdziecie na stronie Papryki: 
www.papRyka.bydgoSZcZ.pl
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dziś na terenie naszego wojewódz-
twa. Czy może być lepszy prezent 
pod choinkę niż książka? Na spo-
tkaniu będzie możliwość zakupu 
wydawnictwa w promocyjnej cenie. 

Filharmonia 
Pomorska
WiDOWiSKO ŚWiĄTecZNe 
chRiSTmAS ShOW

19 grudnia o godz. 19.00

Bilety w cenie 80 zł, 110 zł  
oraz 130 zł.

Odbędzie się świąteczne wido-
wisko, które adresowane jest do 
całych rodzin, miłośników teatru, 
opery i baletu. Jego zróżnicowany 
program sprawi, że każdy znajdzie 
w nim coś dla siebie. 

Christmas Show to niezwykła 
podróż w świat najpiękniejszych 
świątecznych tradycji. Przewodni-
kami tej  podróży będą soliści Pol-
skiego Baletu Narodowego: Melis-
sa Abel i Maksim Woitiul; soliści 
Opery Narodowej: Magdalena Idzik, 
Katarzyna Trylnik oraz Jacek Szpo-
narski; znakomici muzycy a wśród 
nich pierwszy skrzypek Orkiestry 
Teatru Wielkiego Stanisław Toma-
nek; utalentowani tancerze baletu 
klasycznego, którzy tańcem, śpie-
wem i bajkowymi historiami, stwo-
rzą radosną świąteczną atmosfe-
rę, która nie opuści widzów przez 
całe nadchodzące Święta. Gościnnie 
wystąpi Chór Primo i Chór Rubin-
ki oraz Michał Szymanowski, lau-
reat wielu Międzynarodowych Kon-
kursów Pianistycznych. O marze-
nia dzieci i dorosłych zatroszczy się 
niezastąpiony Święty Mikołaj, któ-
ry tym razem ożywi świąteczne pre-
zenty, spowoduje, że zatańczą lalki, 
a piruety zakręci pajacyk. 

Święta Bożego Narodzenia to 
przede wszystkim spotkanie z pol-
ską tradycją, dlatego w programie 
usłyszymy piękne „Ave Maria”, 
znane i lubiane kolędy polskie 
w wykonaniu Chórów i solistów Pol-
skiej Opery Narodowej. 

Z cyklu Koncert z nianią: 
Koncerty Sylwestrowe 
w tanecznym rytmie 
30 grudnia o godz. 17:00 

Bilety do nabycia w kasie 
biletowej fP.

Bilety dla dzieci w cenie 1 zł będą 
do odbioru w kasie biletowej fP.

Przez cztery wieczory doskona-
ły nastrój, przy dźwiękach popular-
nych i uwielbianych przez wszyst-
kie pokolenia melodii, wprowadzą 
artyści, którzy są zawsze wspaniale 
i gorąco przyjmowani przez bydgo-
ską publiczność. Gospodarzem kon-
certów będzie Jacek Borkowski – 
popularny aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny.

Sopranistka Iwona Socha, któ-
ra zawsze wprost promienieje pogo-
dą ducha i serdecznością, zachwy-
ca nie tylko pasją śpiewu i urze-
kającym głosem, lecz także urodą 
i niezwykłą osobowością; tenor Tade-
usz Szlenkier, rozchwytywany arty-
sta scen muzycznych, którego talen-
tem zachwycał się m.in. Bogusław 
Kaczyński, wielokrotnie zaprasza-
jąc śpiewaka na swój Festiwal im. 
Jana Kiepury do Krynicy-Zdro-
ju. Wystąpią też uznani artyści pol-
skiego teatru muzycznego – ujmują-
ca wszechstronnym talentem i uro-
kiem Paulina Janczak oraz gwiazdor 
Teatru Muzycznego w Warszawie, 
od lat porywający publiczność zna-
komitymi kreacjami – Damian Alek-
sander. Nad całością sylwestrowych, 
muzycznych uciech będzie zaś czu-
wał maestro Kai Bumann, szef arty-
styczny Filharmonii Pomorskiej. 

IWONA SOCHA to absolwent-
ka Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, w klasie śpiewu solowego prof. 
Jana Ballarina oraz Wydziału Radio-
wo-Telewizyjnego Uniwersytetu 
Śląskiego. Finalistka i zwyciężczyni 
krajowych oraz międzynarodowych 
konkursów. W swoim repertuarze 
posiada liczne pieśni, arie oratoryj-
ne i operowe oraz partie sceniczne. 
Koncertuje w kraju i za granicą. 
Dokonała także nagrań dla Polskiego 
Radia oraz Telewizji Polskiej. 

TADEUSZ SZLENKIER ukoń-
czył filozofię na Uniwersytecie War-
szawskim, a studia wokalne na Yale 
University. W 2005 zdobył pierwszą 

nagrodę w International Vocal Com-
petition Klassik-Mania w Wiedniu. 
W 2008 został zaproszony przez Elż-
bietę Penderecką do wzięcia udzia-
łu w koncertowej wersji opery Cheru-
biniego Lodoïska podczas 12. Wiel-
kanocnego Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena w Warszawie. Nagra-
nie z tego koncertu zostało nomino-
wane do nagrody Fryderyk. W latach 
2010-2017 współpracował z Ope-
rą Nova w Bydgoszczy. W sezonie 
2018/2019 rozpoczął pracę jako solista 
Staatstheater Nürnberg w Niemczech. 

PAULINA JANCZAK debiu-
towała w 2008 w Teatrze Muzycz-
nym Roma, gdzie zagrała jako naj-
młodsza na świecie Christine’a Daae 
w musicalu „Upiór w operze” Web-
bera. Współpracowała także z teatra-
mi muzycznymi w Lublinie, Łodzi 
czy Rampa w Warszawie oraz 

z Operą i Filharmonią Podlaską. 
Wraz z Katarzyną Łaską rozpoczęła 
projekt koncertowy „Single Ladies”, 
w którym śpiewają najpopularniej-
sze piosenki ze światowych musica-
li. Wokalistkę można było oglądać 
np. w serialach „Na dobre i na złe”, 
„Barwy szczęścia” czy „Za marze-
nia”. Współpracuje z Polską Sceną 
Muzyczną. Absolwentka Akademii 
Muzycznej w Łodzi. 

DAMIAN ALEKSANDER to 
aktor teatralny, telewizyjny i dubbin-
gowy, reżyser, wykładowca akade-
micki. Absolwent Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu oraz Państwowego 
Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. 
Baduszkowej w Gdyni. Od 1999 do 
2012 związany z Teatrem Muzycz-
nym „Roma” w Warszawie, od 
2012 współpracuje z Operą i Filhar-
monią Podlaską, gdzie zagrał głów-
ne role w musicalowych hitach. Stu-
diował psychoterapię wg metody tera-
peutycznej A. Midella. 

JACEK BORKOWSKI to arty-
sta sceny teatralnej, aktor filmowy 
i telewizyjny, piosenkarz, konferan-
sjer. Absolwent Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Warsza-
wie, przez szereg lat występował 
w warszawskim Teatrze Ateneum. 
Dzięki współpracy z W. Młynar-
skim powstały takie znane realiza-
cje jak „Wysocki”, „Brel”, „Tuwim 
” oraz przedstawienie kabaretowe 
„Hemar”, które stało się przebojem. 
Artysta ma na swym koncie udział 
w wielu audycjach telewizyjnych, 
występy w teatrze telewizji, w bar-
dzo popularnych serialach („Klan”, 
„Matki żony i kochanki”). Warun-
ki głosowe artysty predestynują go 
do wykonywania rozbudowanego 
repertuaru muzycznego. Jacek Bor-
kowski sprawdza się również znako-
micie w roli prowadzącego różnego 
rodzaju występy, konkursy, gale.

Na czas trwania koncertu będzie 
można zostawić dzieci (od 3 do 
7 roku życia) pod opieką wykwalifi-
kowanych animatorów z UKW. Pro-
simy o zgłoszenia najpóźniej dwa 
dni przed koncertem.  

Teatr Polski 
Sylwester 2019 w Teatrze 
Polskim w Bydgoszczy 
„Ptak”  
w reżyserii Magdy Drab

31.12.2019 g. 18:00  
31.12.2019 g. 21:00

Teatr od zawsze marzy o tym, by 
wpływać na rzeczywistość, zabierać 
głos w sprawach publicznych, nadążać 
za aktualnymi problemami społeczny-
mi. Sztuka w ogóle to narzędzie podej-
rzane, operujące podtekstami i szuka-

jące wolności. A co ze sztuką, która 
jest tylko próbą dania ludziom odro-
biny piękna i radości? Co z komedią, 
która jest tylko komedią? Co jeśli ptak 
to po prostu… ptak. Żadnych pod-
tekstów, zero polityki, czy współcze-
snych odniesień – w końcu coś dla 
zabawy. Ale czy na pewno? 

I o czym właściwie jest ta sztuka? 
Mieszkańcy pewnego miasta dowia-
dują się, że następnego dnia nad ich 
głowami wzniesie się wielki złocisty 
ptak. Podobno jakichś natchniony stu-
dent szykuje niezapomniane widowi-
sko, na które zaprasza całe miasto. 

Tego wydarzenia nie przepusz-
czą oczywiście włodarze mia-
sta, którzy będą chcieli strzec zna-
nego dobrze wszystkim porząd-
ku. Przecież w tym mieście nigdy 
nie było i nie będzie takich ptaków! 
Ani takich zgromadzeń. Ani takich 
studentów. Najlepiej jeśli w ogóle 
będzie tak, jak było wcześniej. 

Magda Drab reżyseruje niemalże 
stuletni tekst, w którym szuka odpo-
wiedzi na pytanie, czy teatr może coś 
zmienić? Czy śmiech i obcowanie 
ze sztuką mogą sprawić, że stanie-
my się lepsi? W końcu – zważając na 
niezwykłą aktualność tekstu Jerzego 
Szaniawskiego – czy sama rzeczywi-
stość w ogóle się zmienia? Może do 
zmiany potrzebny jest ptak?

MCK (Miejskie 
Centrum Kultury)
metalowe Zakończenie Roku 
VII – Koncert

28 grudnia o godz. 17:00

Wstęp: 40/50 zł.

Podczas koncertu zagrają: TUR-
BO, CHAINSAW, VANE, LEASH 
EYE, UNBORN SUFFER.

Etiudy Katowickiej Filmówki  
pokaz w kinie Orzeł

27 grudnia w piątek o godz. 18:15

Wstęp bezpłatny.

Tego wieczoru czeka nas podróż 
po postapokaliptycznym świecie, 
w którym każdy jest zdany na siebie, 
a nawiązanie jakiejkolwiek relacji 
może okazać się śmiertelne. Zoba-
czymy wzloty i upadki pary cyrko-
wej oraz magiczny rejs jachtem star-
szego małżeństwa.

Dowiemy się, co oznacza obłęd 
samotnej kobiety oraz kto spotkał się 
w okopach podczas Wielkiej Wojny. 
Szereg filmów, które zobaczymy, to 
efekt pracy studentów Szkoły Filmo-
wej podczas ostatnich trzech lat. 

LPKiW 
Myślęcinek
- 15.12. Akademia Biegowa

- 22.12. Bieg ciTY TRAiL

Kultura W Bydgoszczy

filharmonia Pomorska: iwona-Socha | mAT.fiLhARmONiA POmORSKA

mcK: etiudy Katowickiej filmówki

KPcK: Spotkanie z historią
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W przyszłym roku obcho-
dzimy setną rocznicę 
powrotu Bydgoszczy do 

Polski. Koncert sylwestrowy przy-
pomni to wydarzenie, przenosząc 
nas w czasie do 1920 roku. Zobaczy-
my i posłuchamy, jak bawiła się kie-
dyś Polska i cały świat. 

muzyczne szlagiery umilą 
wieczór

Muzyczną podróż przez minio-
ne dziesięciolecia rozpoczniemy od 
zabawy w stylu przedwojennych 
kabaretów, gdzie królowały wie-
czorowe kreacje, pawie pióra, cylin-
dry i smokingi, a na deskach teatrzy-
ków rewiowych błyszczały talenty 
Eugeniusza Bodo, Zuli Pogorzelskiej 
i Adolfa Dymszy.

Ponadczasowe przeboje tamtych 
lat usłyszymy w wokalno-tanecz-
nym widowisku w wykonaniu 
współczesnych gwiazd filmu i seria-
li – Edyty Jungowskiej, Małgorzaty 
Lewińskiej, Artura Pontka i Dariu-
sza Taraszkiewicza.

historycznie także poza 
sceną

Historyczną atmosferę będą tak-
że tworzyć statyści w strojach 
z epoki oraz grupy rekonstrukcyjne. 
Na rynku stanie także biały cadil-
lac z 1921 roku. Później przeniesie-
my się do amerykańskich klubów 
nocnych, gdzie w latach 30-tych roz-

poczynał światową karierę piosen-
karz wszech czasów – Frank Sina-
tra. Wielkie przeboje tego wyko-
nawcy zaśpiewa w sylwestrową noc 
wybitny polski wokalista Krzysz-
tof Kiliański. Towarzyszyć będą 
mu znakomici muzycy, m. in.: Hen-
ryk Miśkiewicz (saksofon), Robert 
Majewski (trąbka) czy Marcin Jahr 
(perkusja). 

Prawdziwy Sylwester 
z gwiazdami

Listę gwiazd, które wystąpią 
w ostatni wieczór tego roku na Sta-
rym Rynku zamyka przebojowa 
grupa PECTUS, która przeniesie 
publiczność ponownie w muzyczny 

XXI wiek, przypominając swoje naj-
popularniejsze piosenki, w tym hity 
takie jak „Barcelona”, czy „Bez Cie-
bie”. Widowisko pełne muzyki i tań-
ca zakończy zabawa z DJ-em w ryt-
mie największych przebojów, któ-
re w 2019 roku rządziły na listach 
wszystkich rozgłośni radiowych.

Impreza rozpocznie się o godz. 
21.00 i zakończy o godz. 1.30. 
Poprowadzą ją Malwina Bielicka 
i Jacek Pawlewski. 

Tak jak w poprzednim roku, 
podczas Sylwestra w Bydgoszczy 
nie będzie pokazu fajerwerków ani 
innych głośnych pokazów pirotech-
nicznych z uwagi na dobro i zdrowie 
zwierząt. W zamian za to odbędą się 
pokazy laserowe.  ■

PecTuS | mAT.PRASOWe

Sylwester w stylu retro  
na Starym Rynku
To będzie szczególna impreza sylwestrowa, podczas której przeniesiemy się w czasie do 1920 roku. Wszystko z okazji 
setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski, którą obchodzić będziemy w przyszłym roku. Zapraszamy na Sylwestra 
Wolności na Stary Rynek!

Krzysztof Kiljański | mAT.PRASOWe
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Czy bydgoskie iluminacje 
świąteczne świecą najpiękniej?
Które miasto tym razem okaże się zwycięzcą plebiscytu na najładniej oświetlone w Kujawsko-Pomorskim? 
Już po raz jedenasty Grupa Energa zainaugurowała świąteczną akcję, „Świeć się z Energą”. Które miasto 
tym razem oczaruje Polskę blaskiem i sięgnie po tytuł tego najpiękniej rozświetlonego? Głosujcie na 
swoich faworytów i pomóżcie zadecydować, do których 16 miejscowości z całego kraju trafią warte 
200 tys. zł dobroczynne nagrody oraz kto zdobędzie tytuł Świetlnej Stolicy Polski.

W każdym z 16 woje-
wództw wyłoniony zosta-
nie jeden laureat regional-

ny i finalista, a każdy z nich otrzy-
ma na cele dobroczynne sprzęt AGD 
o wartości 10 tys. zł. Zwycięskie 
miasto wygra natomiast warte aż 
50 tys. zł, wysokiej jakości energo-
oszczędne urządzenia AGD, które 
mogą pomóc mieszkańcom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Głosując, nie tylko prezentujemy 
swój gust, ale także wspieramy swój 
region w rywalizacji o wygraną.

Nagrody warte milion

Dzięki akcji „Świeć się z Ener-
gą” wsparcie dotarło już do ponad 
200 instytucji niosących pomoc, 
w tym do setek indywidualnych 
gospodarstw domowych w całej 
Polsce. Przekazany sprzęt ułatwia 
ludziom codzienne życie, pozwala 
zmniejszyć zużycie energii elektrycz-
nej i wody oraz przyczynia się do lep-
szej troski o środowisko naturalne.

– Całkowita kwota charytatyw-
nego wsparcia, jakiego Grupa Ener-
ga udzieli w ramach akcji, przekro-
czy w tym roku 1 mln zł – mówi 
kierujący Grupą Energa Grzegorz 
Ksepko. 

– Podczas dotychczasowych 
dziesięciu edycji udało nam się 
pomóc domom dziecka, seniorom 
i potrzebującym rodzinom. Cieszę 
się, że w tym roku znowu wspólnie 
przekażemy wsparcie tam, gdzie jest 
ono najbardziej potrzebne – dodaje 
prezes.

Jak zgłosić miasto do konkursu 
i włączyć się do rywalizacji?

To proste. Mogą to zrobić urzę-
dy miast, ale mogą też sami miesz-
kańcy – wystarczy wpisać adres 
swiecsie.pl i wybierając kategorię 
„Moje Miasto” wysłać zdjęcie swo-
jej bajecznie oświetlonej miejscowo-
ści, a tym samym zgłosić jej kandy-
daturę. Eliminacje są dwuetapowe. 
6 grudnia rozpoczęła się rejestracja 
do etapu regionalnego, a od 11 grud-
nia do 2 stycznia wyłanianych 
będzie 16 zwycięzców wojewódz-
kich. Głosowanie w wielkim fina-
le odbędzie się w dniach 7-15 stycz-
nia, a oficjalne ogłoszenie zwycięz-
cy nastąpi do 18 stycznia 2020.

Które miasta świeciły się naj-
piękniej w „Świeć się z Energą”?

Podczas dotychczasowych edy-
cji tytuł Świetlnej Stolicy Polski 
i cenne główne nagrody otrzymy-
wały miasta z różnych regionów 

naszego kraju. Na przestrzeni ostat-
nich 10 lat w konkursie wygrywa-
ły: Rzeszów, Szczecin (dwa razy), 
Bielsko Biała (dwa razy), Połczyn-
-Zdrój (dwa razy) i Zamość (dwa 
razy). Rok temu zdaniem internau-
tów i głosujących najładniej oświe-
tlonym miastem okazał się Sędzi-
szów Małopolski.

Rób świąteczne zdjęcia 
i wygrywaj nagrody

W ramach akcji „Świeć się z Ener-
gą” organizowany jest również kon-
kurs fotograficzny. Nie musisz być 
profesjonalnym fotografem, żeby 
wziąć udział w zabawie. Wystarczy, 
że kochasz robić zdjęcia, na których 
uwieczniasz świąteczną atmosfe-
rę, choinkowe lampki czy pierniko-
we ciasteczka. Istnieje pięć katego-
rii tematycznych: Moje Miasto, Mój 
Dom, Moi Bliscy, Moja Iluminacja 
i Moja Ulubiona Szopka.

Wykaż się niebanalnym kadro-
waniem i ciekawą perspektywą. 
Bądź kreatywny. Prace oceniać 
będzie jury pod przewodnictwem 
znanej i doświadczonej fotograf 
Lidii Popiel. Jest ona również amba-
sadorem akcji. Głosowanie trwa od 
6 grudnia do 15 stycznia. Do wygra-
nia bony pieniężne o łącznej warto-
ści ponad 30 tys. zł.

Tegoroczne bydgoskie ilumi-
nacje zachwycają nawet turystów, 
pomóżmy zatem naszemu miastu 
wygrać tę edycję konkursu!

Bydgoszcz | mAT. PRASOWe
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Plac budowy został przekaza-
ny wykonawcy w lutym bie-
żącego roku. Do końca listo-

pada zrealizowano około 30 procent 
z zakresu planowanego przedsię-
wzięcia. W miejscu inwestycji zaan-
gażowanych jest około 100-130 pra-
cowników. Park maszyn, z którego 
korzystają wykonawcy to kilkadzie-
siąt pojazdów. 

Pojedziemy pierwszymi 
nowymi jezdniami

Wykonawca zamierza jeszcze 
w grudniu przełożyć ruch wokół 
ronda Kujawskiego na nowe odcinki 
jezdni zbudowane od strony centrum 
handlowego. Pozwoli to rozpocząć 
rozbiórkę jezdni, którą obecnie pro-
wadzony jest ruch w kierunku tym-
czasowego ronda u zbiegu ulic Sol-
skiego i Chołoniewskiego. Tego typu 
roboty mogą być wykonywane rów-
nież w okresie zimowym. Przełoże-
nie ruchu na nowe jezdnie powinno 
też ułatwić korzystanie z tymczaso-
wych przystanków. 

Szereg prac wykonują również 
brygady torowe. Po rondzie Bernar-
dyńskim rozjazdy i pierwsze odcin-
ki szyn są układane na rondzie 
Kujawskim. Rozjazdy w tym miej-
scu  umożliwią wyprowadzenie linii 
w kierunku ul. Solskiego. Fragment 
torowiska  na tej ulicy ma pełnić 
funkcję torów odstawczych, a w przy-
szłości planowane jest budowa trasy 
przez Szwederowo w kierunku ronda 
Grunwaldzkiego. Kontynuowana jest 
budowa murów oporowych.

Nowoczesna arteria

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to naj-
większy projekt komunikacyjny 
realizowany w centrum Bydgoszczy. 
Koszt inwestycji, łącznie z zakupem 
nowoczesnych tramwajów i zaawan-
sowaną już przebudową węzła Sza-
rych Szeregów, przekroczy 350 mln 
zł. PESA dostarczyła już wszyst-
kie Swingi i wożą one pasażerów. 

Sam koszt prac budowlanych na 
Kujawskiej to 168 mln zł. Inwesty-
cja zakłada budowę nowego toro-
wiska tramwajowego i drugiej jezd-
ni na odcinku od ronda Kujawskiego 
do ronda Bernardyńskiego. Koniecz-
na jest także modernizacja obu rond 

oraz dróg dojazdowych. Ulica Ber-
nardyńska przebudowana zostanie 
od ronda Bernardyńskiego do mostu. 

Wraz z nią wytyczony zosta-
nie układ ścieżek i chodników połą-
czony z traktami spacerowo-rowe-
rowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg  

Wały Jagiellońskie  – Toruńska 
będzie rozbudowany do dwóch jezd-
ni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. 
Na jezdni wschodniej ul. Kujaw-
skiej wydzielony zostanie rów-
nież buspas. Wszystkie rozwiązania 
dostosowane będą do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, co ozna-
cza m.in. budowę pochylni dla wóz-
ków, wyposażenie sygnalizacji dro-
gowej w sygnalizatory dźwiękowe 
czy budowanie elementów ryflowa-
nych ułatwiających orientację oso-
bom niepełnosprawnym. ■

Prace przy ul. Kujawskiej  
przebiegają zgodnie z planem
Wykonawca prac na ul. Kujawskiej chce jeszcze w grudniu przełożyć ruch na nowe jezdnie wybudowane wokół ronda 
Kujawskiego. Pozwoli to rozpocząć kolejne etapy prac przy rozbudowie komunikacyjnego węzła. montowane są również 
rozjazdy, które mają umożliwić w przyszłości budowę linii wzdłuż ulicy Solskiego.

Dzięki nowej sali sporto-
wej uczniowie będą mogli 
ćwiczyć w komforto-

wych warunkach, co  sprzyja jesz-
cze lepszej integracji społecznej. 
W powstałym budynku znajdują się 
ponadto sale korekcyjne i rehabili-
tacyjna, sala doświadczania świata, 
sala integracji sensorycznej, pokój 
nauczycieli, pomieszczenie porząd-
kowe, magazyn sprzętu sportowe-
go, pomieszczenie techniczne (węzeł 
c.o.) i zaplecze socjalne.

Nowoczesny budynek 
dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Budynek wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą w postaci dojaz-
dów, chodników oraz parkingów 
jest dostępny dla osób niepełno-
sprawnych, w tym poruszających 
się na wózkach. Wartość inwestycji 
to ponad 5 mln zł. Zadanie zostało 
dofinansowane przez Województwo 
Kujawsko-Pomorskie ze środków 

Państwowego Funduszu Osób Nie-
pełnosprawnych w wysokości 1 mln 
zł. Nowa część szkoły będzie objęta 
7-letnią gwarancją.

Prace budowlane zakończy-
ły się w ostatnich dniach. Pod-
opieczni ośrodka skorzystają z nie-
go w I kwartale przyszłego roku, 

po uzyskaniu pozwolenia na użyt-
kowanie. W ubiegłym roku na tere-
nie ośrodka oddano do użytku rów-
nież plenerową siłownię. Jest ona 
dostępna dla wszystkich mieszkań-
ców. Część urządzeń dostosowano 
do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. ■

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
nr 3 w Bydgoszczy ma 
nową halę sportowo-
rehabilitacyjną 
Zakończyła się budowa nowej sali sportowej z funkcją 
rehabilitacyjną. Powstały budynek przy ul. Granicznej 
będzie częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 3. Dzięki inwestycji wartej ponad 
5 mln zł uczniowie w komfortowych warunkach będą 
mogli ćwiczyć i korzystać z zajęć rehabilitacyjnych.

Wizualizacja | mAT. PRASOWe

Przebudowa - wizualizacja | mAT. PRASOWe
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Nowy Rok 
nowe zasady segregacji 

Od 1 stycznia 2020 r. śmieci będziemy dzielić na pięć frakcji. Odpady papierowe będą 
wyrzucane do niebieskich worków i pojemników. Odpady kuchenne pochodzenia 
roślinnego, fusy od kawy i herbaty oraz trawę, liście i drobne gałęzie zaczniemy 

wrzucać do brązowego pojemnika. To zasady, które dotyczą całego kraju. Wszystko 
po to, by więcej odpadów nadawało się do powtórnego przetworzenia.
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Po kilku latach funkcjonowania 
sys temu segregacji odpadów, 
który przy jął się w naszym 

mieście, szykują się zmiany. Regu-
lacje krajowe wprowa dziły nowe 
zasady segregacji śmie ci, które będą 
obowiązywać jedna kowo w całej 
Polsce. Pojawiły się tak że nieko-
rzystne zapisy ustawowe do tyczące 
cen odbioru śmieci z nieru chomości 
niezamieszkałych, które przerzu-
cają realne koszty na miesz kańców. 
W praktyce regulacje kra jowe powo-
dują drastyczne podwyż ki w całej 
Polsce. 

harmonogram odbioru 
odpadów 

Informacje o tym, kiedy odbie-
rane będą odpady z naszych pose-
sji będą dostarczane indywidual-

nie do każ dej nieruchomości. Firma 
odbierająca odpady musi dostarczyć 
je do końca 2019 r. W nowym roku 
warto również wejść na stronę  
www.czystabydgoszcz.pl (zakładka 
odpa dy komunalne/harmonogram), 
poda jąc adres swojej nieruchomo-
ści, do wiemy się, jaka firma odbie-
rze nasze śmieci, poznamy numery 
kontakto we do biura obsługi klien-
ta danego sektora oraz do pracow-
nika urzędu miasta, który nadzoruje 
konkretny sektor. Na stronie pojawi 
się rów nież harmonogram na cały 
2020 rok, który będzie możliwy do 
pobrania i wydruku. 

Zmiany zgodne z wolą 
bydgoszczan 

Na początku roku zapytano miesz-
kańców o opinie i sugestie dotyczą ce 

systemu odbioru odpadów. W wy ni-
ku konsultacji społecznych wpro-
wadzono drobne zmiany w często-
tliwości odbioru odpadów wielko-
gabarytowych oraz zużytego sprzę tu 
RTV i AGD. W zabudowie wielo-
rodzinnej meble, pralki, lodówki, te le-
wizory, wózki dziecięce i inne du że 
przedmioty będą odbierane czę-
ściej, bo dwa razy w miesiącu, a nie 
raz na miesiąc, jak to było do tej po ry. 
W przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej wielkogabaryty odbierane 
bę dą cztery razy do roku. W przypad-
ku pozostałych frakcji częstotliwość 
odbioru śmieci zasadniczo się nie 
zmieni. 

Od poniedziałku do sobo ty odpa-
dy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
RTV i AGD oraz odpady problemo-
we moż na oddawać także do trzech 
miej skich PSZOKÓW.

Nowe stawki za odbiór śmieci 

22 zł od osoby – tyle będzie 
wynosić nowa stawka za śmie-
ci w Bydgosz czy. Wzrost stawki 
w naszym mie ście i tak będzie niż-
szy niż w więk szości miast w Pol-
sce. To m.in. za sługa funkcjonowa-
nia bydgoskiej spalarni śmieci, do 
której trafiają odpady zmieszane – 
cena za przy jęcie jednej tony odpa-
dów jest jed ną z najniższych w kra-
ju. To z kolei przekłada się na niższe 
koszty dla mieszkańców, bo ze spa-
lonych śmie ci produkowane jest cie-
pło i prąd. Miejska spółka ProNatura 
prowa dzi zaawansowane prace przy 
bu dowie biogazowni, która pozwo-
li z odpadów bio wyprodukować zie-
loną energię. 

Ponad połowę kosztów syste-
mu pochłania odbiór śmieci – firmy 

wywozowe składają oferty na od biór 
w danych sektorach miasta. Segre-
gowanie odpadów na więcej frakcji, 
niż do tej pory, wymaga od firm dys-
ponowania większą liczbą śmiecia-
rek, dłuższych tras odbio ru itp. Na tę 
część kosztów wpły wają także wyż-
sze koszty energii, oleju napędowe-
go oraz koszty pra cowników. Rośnie 
też koszt odpowiednie go zagospoda-
rowania śmieci: część zostanie pod-
dana recyklingowi, część spalona, 
a część trafi do kom postowni. Usta-
wa nakłada na mia sto obowiązek 
prowadzenia syste mu bez zarabiania 
na nim, ale też zabrania dokładania 
z miejskiej kasy.

www.czystabydgoszcz.pl

R e K L A m A

Nowe zasady 
segregacji śmieci

– już od 1 stycznia 2020 r. 
Przepisy krajowe wprowadziły zmiany w segregowaniu odpadów w całej Polsce.  

Odpady biodegradowalne trafią do pojemnika brązowego, papier do niebieskiego, a segregacja będzie obowiązkowa.
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Zanim wrzucisz odpady  
do odpowiedniego pojemnika, pamiętaj:
- opróżnij opakowanie z resztek żywności, odpady bio i szkło wyrzucaj bez worków, 

odkręć metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet), zgnieć plastikowe 
butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

Nie wiesz gdzie  
wyrzucić odpad?
Sprawdź w specjalnej wyszukiwarce 
odpadów na stronie czystabydgoszcz.pl 
lub na infolinii 52 58 58 000

Gdzie wrzucamy śmieci, które nie pasują  
do żadnego z pięciu pojemników?
• Przeterminowane i niewykorzystane leki - pojemniki w aptekach 
• Zużyte baterie - szkoły i przedszkola, dyskonty spożywcze, sklepy RTV i AGD, 

markety budowlane, PSZOK
• Odpady wielkogabarytowe - odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem
• Odpady budowlane i rozbiórkowe - w workach big-bag, bezpłatnie raz w roku
• Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) - odpady problemowe, wielko-

gabarytowe, sprzęt RTV i AGD
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Nowe zasady i wiele pytań
Gdzie znajdę informację jak 
se gregować odpady? 

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie czystabydgoszcz.pl 
- warto skorzystać z dostępnej tam 
wyszukiwarki od padów. Ulotki infor-
macyjne w trzech wersjach języko-
wych można odebrać w Urzędzie 
Miasta.

czemu rosną ceny za odbiór 
śmieci od mieszkańców? 

Na wzrost ceny największy wpływ 
mają: konieczność dostosowa-
nia do nowych przepisów krajo-
wych (dodatkowy pojemnik – wię-
cej wywozów, koszty zakupu pojem-
ników, większe zużycie paliwa), ale 
i wzrost cen energii oraz kosztów 
pracy w stosunku do 2013 r., czy-
li okresu kiedy ostatni raz zmie-
niana była stawka. Obecna ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (art. 6k ust. 2a) w sposób 
uprzywilejowany traktuje właści-
cieli nieruchomości niezamieszka-
łych (np. sklepy, pawilony) kosztem 
mieszkańców. Miasto na każdym 
etapie tworzenia przepisów krajo-
wych składało uwagi, które zosta-
ły odrzucone przez Ministerstwo 
Środowiska. Także w tej sprawie do 
Premiera Matusza Morawieckiego 
Rada Miasta Bydgoszczy skierowa-
ła specjalny apel. Zmiana tylko jed-
nego przepisu ustawy pozwoliłaby 
na obniżkę opłaty dla mieszkańców 
o 5 zł miesięcznie. 

Po co segregować skoro wszyst-
ko trafia do jednego pojemnika? 

To jeden z powtarzanych mitów. 
Każ da frakcja odbierana jest w innym 
ter minie. Jeśli jest odbierana jedne-
go dnia tym samym samochodem, 
ozna cza to, że przyjeżdża śmieciar-
ka wie lokomorowa, która pozwala 
oddzie lić poszczególne frakcje. Dzie-
je się tak również w sytuacji, gdy 
w pojemniku na odpady segregowa-

ne znajdują się śmieci zmieszane. 
Wszelkie zaobser wowane nieprawi-
dłowości w odbiorze odpadów moż-
na też zgłaszać na adres mailowy:  
odpady@um.bydgoszcz.pl.

Gdzie trafiają nasze śmieci? 

Poszczególne frakcje śmie-
ci po odbio rze z nieruchomości są 
zagospodaro wywane w następują-
cy sposób: papier, metal, tworzy-
wa sztuczne oraz szkło – są poddane 
recyklingowi; bioodpa dy – trafiają 
do kompostowania; od pady zmie-
szane (resztkowe) – trafia ją do byd-
goskiej spalarni. W wyniku termicz-
nego przekształcenia produ kowana 
jest zielona energia. 

co w Bydgoszczy 
mieszkaniec dostaje 
w ramach płaconej kwoty? 

W Bydgoszczy worek/po jemnik 
i wymiana pojemników oraz ich 
mycie znajduje się w cenie. Dodat-
kowo, raz w roku na jeden lokal 
przysługuje worek typu big-bag, 
a od poniedział ku do soboty pro-
blemowe śmieci można zawieźć 
do trzech miejskich PSZOK-ów. 
W dużej ilo ści miast dodatkowe 
usługi są ograni czone. Koszt dodat-
kowych usług wynosi 2,10 zł mie-
sięcznie, a ich wprowadzenie wyni-
kało z sugestii mieszkańców.

Dlaczego część mieszkań-
ców segreguje do worków, 
a inni do pojemników? 

Mieszkańcy domów jednorodzin-
nych otrzymują szary pojemnik na 
odpady zmieszane oraz brązowy na 
bioodpady. Do zbierania papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 
mieszkańcy dostają kolorowe worki. 
Ogólna zasada jest taka, że ile wor-
ków wystawiasz tyle otrzymujesz. 

Mieszkańcy bloków i kamienic nie 
dostają worków. Na nieruchomościach 
stawiane są zbiorcze pojemniki. 

czy te wszystkie zmiany 
wy magają od mieszkańców 
składa nia nowych deklaracji? 

Nie. Mieszkańcy mają obowią-
zek skła dania nowych deklara-
cji w przypad ku zmiany informacji 
podanej w de klaracji. Jeśli tego nie 
zrobią narażają się na karę grzyw-
ny. Jeżeli w ostatnim czasie nastąpiły 
zmiany np. zmieni ła się liczba miesz-
kańców w domu, to trzeba pamię-
tać o złożeniu nowej deklaracji. Jeże-
li mieszkasz w bloku lub kamienicy 
zgłoś zmianę zarząd cy Twojej nieru-
chomości. Właścicie le domów jed-
norodzinnych muszą sami wysłać 
deklaracje pocztą lub złożyć ją w Biu-
rze Zarządzania Go spodarką Odpa-
dami Komunalny mi, ul. Wojska Pol-
skiego 65. Druki są dostępne na 
stronieczysta bydgoszcz.pl

W 2019 r. energia ze słoń-
ca popłynęła do 8 placó-
wek oświatowych oraz 

3 basenów. Dzięki tej inwestycji 
Miasto zaoszczędzi rocznie blisko 
100 tysięcy złotych. Przedsięwzię-
cie zostało zrealizowane w ramach 
projektu pn. ,,Budowa mikroinsta-
lacji odnawialnych źródeł energii 
na budynkach publicznych w Byd-
goszczy” z 45% dofinansowaniem 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 -2020. 

Ponadto instalacje fotowoltaicz-
ne zostały zainstalowane w 3 nowych 
PSZOK-ach na terenie Bydgoszczy. 
W październiku br. został oddany do 
użytkowania budynek Schroniska dla 
Zwierząt wyposażony w układ insta-
lacji fotowoltaicznej wraz z zespołem 
pomp ciepła, zapewniając zasilanie 
obiektu ze źródeł odnawialnych.

Obecnie miasto jest w trak-
cie realizacji kolejnych 11 instalacji. 
W 2020 roku dzięki wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii planuje 
się uzyskanie łącznej mocy 230 kW. 
Wartość całego projektu wyniesie 

1,4 mln złotych, z czego ponad 50 % 
to dofinansowanie unijne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Uwzględ-
niając zapotrzebowanie placówek 
oświatowych oraz moc instalacji mia-
sto planuje zaoszczędzić aż 25 proc. 
kosztów zużycia energii. Planowane 
zakończenie inwestycji to pierwszy 
kwartał przyszłego roku. Po jej zakoń-
czeniu, aż 41 budynków publicznych 
będzie posiadało instalacje OZE.

Po realizacji inwestycji sza-
cowana produkcja prądu wyniesie 
około 520 MWh/rok, a wysokość 
oszczędności dla Miasta sięgnie 
poziomu do 350 tys. 

Warto wspomnieć, że w naszym 
mieście pojawią się także pane-
le fotowoltaiczne na 33 budynkach 
Spółdzielni Mieszkaniowej Budow-
lani, która otrzymała 1 mln złotych 
dofinansowania unijnego na ten cel. 

W grudniu br. zostanie podpi-
sana umowa na to dofinansowanie. 
Projekt zostanie zrealizowany do 
końca 2020 r.  

Odnawialne źródła energii w miejskich obiektach
 Bydgoszcz sukcesywnie realizuje budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów miejskich: szkołach, basenach, budynkach 

administracyjnych, obiektach sportowych i w zajezdniach autobusowych. W latach 2017 - 2019 r. zrealizowano 30 nowych instalacji 
fotowoltaicznych o sumarycznej mocy blisko 340 kW.
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OFERTA HANDLOWA 
WAŻNA OD 17.12 DO 24.12.2019
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Łatwe przepisy na 
sylwestrowy stół
Aby sylwestrowe przyjęcie udało się jak nigdy, wystarczy dobry nastrój i serdeczne osoby 
do towarzystwa. Przydałoby się też coś przekąsić. czy można przygotować pyszne potrawy 
i przystawki, nie spędzając w kuchni połowy przyjęcia? można i to w bardzo prosty sposób.

Łatwe  
sosy

Jogurtowy 
– duże opakowanie jogurtu, skórka starta z połowy 
cytryny, cztery łyżeczki posiekanego koperku, pół 
łyżeczki cukru, sól i pieprz do smaku. 

Aioli 
– żółtko, cztery wyciśnięte ząbki czosnku, szklan-
ka oliwy. Do miski wlewamy żółtko i dodajemy 
czosnek. Mieszając, małym strumieniem wlewa-
my oliwę – tak jak podczas robienia majonezu.  Na 
koniec doprawiamy szczyptą soli i kilkoma kropla-
mi soku z cytryny.

Winegret 
– na 8 łyżek oliwy dajemy 2 łyżki soku z cytry-
ny lub 4 łyżeczki octu z białego wina, zamiast tego 
można dodać dwie łyżeczki musztardy. Doprawia-
my solą i pieprzem.

Tapas – hiszpańskie kanapeczki | fOT. WKRAiNieSmAKu.PL

Składniki: 

cienko pokrojona bagietka, 
szklanka podprażonych na 
suchej patelni migdałów, 
20 dkg miękkiego białego 
sera w typie ricotta (może 
być inny biały serek 
kanapkowy), 5 filecików 
z sardeli (nazywanych też 
anchois), garść posiekanej 
pietruszki, kilka płatów 
czerwonej grillowanej 
papryki. 

Przygotowanie: 

W blenderze mielimy mig-
dały. Przesypujemy je do 
miski i dodajemy serek, sar-
dele, pokrojone w drobną 
kosteczkę papryki i posieka-
ną pietruszkę. Doprawiamy 
solą i ostrą papryką. Pastą 
smarujemy kromki bagietki. 

Tapas – hiszpańskie 
kanapeczki

ciastka serowe | fOT. GOTuJeSie.PL

hinduska zupa dhal | fOT. WYPieKBeATY.cOm

Składniki: 

20 dkg potartego 
ementalera lub 
cheddara, 25 dkg 
mąki, 15 dkg masła, 
3 łyżki kwaśnej 
śmietany, po pół 
łyżeczki proszku do 
pieczenia i soli. 

Składniki: 

kubek czerwonej 
soczewicy, 
wypłukanej 
w zimnej wodzie, 
łyżka klarowanego 
masła, średnia 
cebula, 2 ząbki 
czosnku, dwie 
łyżki mieszanki 
curry lub garam 
masala, 2 pomidory 
bez skórki, puszka 
mleczka kokosowego 
lub szklanka słodkiej 
śmietanki, sok 
z cytryny. 

Przygotowanie: 

Na maśle podduszamy drob-
no pokrojoną cebulę, dwa ząb-
ki czosnku i dwie łyżki mie-
szanki curry lub garam masa-
la. Gdy cebula będzie miękka, 
dodajemy drobno pokrojone 
pomidory. Chwilę dusimy i  
dodajemy soczewicę. Całość 
dokładnie mieszamy i dolewa-
my puszkę mleczka kokoso-
wego. Jeśli zupa jest za gęsta 
rozrzedzamy ją wodą. Gotuje-
my, aż soczewica będzie mięk-
ka. Na koniec potrawę soli-
my i delikatnie zakwaszamy 
sokiem z cytryny.

Przygotowanie: 

Z wszystkich składników zagniata-
my ciasto, w taki sam sposób jak to 
się robi w przypadku ciasta kruchego. 
Staramy się je jak najmniej dotykać 
ciepłymi dłońmi. Zawijamy w folię 
i wstawiamy do lodówki na godzinę. 
Potem wałkujemy na placek o grubo-
ści około pół centymetra i wycina-
my z niego ciasteczka foremkami lub 
kroimy w romby. Posypujemy ulubio-
nymi ziołami i pieczemy w tempera-
turze 200 st. C przez około 15 minut. 
Nie pozwalamy się im zarumienić, bo 
mogą być gorzkie. Podajemy z sosem 
do maczania.

Ciasteczka serowe

Hinduska zupa dhal

Śledź po 
szwedzku
Składniki: 5 solonych płatów śle-
dzia, wcześniej wymoczonych 
w mleku. Na sos: 3 łyżki majone-
zu, pół małego opakowania słod-
kiej śmietanki, 2 łyżki łagodnej 
musztardy, łyżeczka cukru lub 
miodu, pieprz.
Przygotowanie: Śledzie pokroić 
w dwucentymetrowe paski. Zmie-
szać pozostałe składniki tak, by 
powstał lekki sos, którym trzeba 
polać śledzie. Potrawę odstawiamy 
na dobę do lodówki. Podajemy posy-
paną drobno krojonym koperkiem. 

Sałatka kartoflana
Składniki: 1 kilogram ugoto-
wanych w mundurkach ziemnia-
ków, mała cebula, 4 średnie ogór-
ki kiszone, małe opakowanie kwa-
śnej śmietany, pół łyżeczki białego 
octu, sól i pieprz.
Przygotowanie: Gdy ziemniaki 
się gotują, przygotowujemy pozo-
stałe składniki. Ogórki kroimy 
w kostkę, cebulkę drobno siekamy. 
Dodajemy do nich śmietanę, ocet 
i przyprawy. Ziemniaki obieramy 
ze skórek i jeszcze ciepłe łączy-
my z resztą składników. Mieszamy 
i ewentualnie doprawiamy.
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Ciepłych i radosnych ,
wolnych od smogu i zmartwień

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Zarząd i Pracownicy KPEC Sp. z o.o.

Łyżwiarstwo synchronicz-
ne, to bardzo widowiskowa 
dyscyplina sportu. Drużyny, 

które liczą od 8 do 16 zawodników 
przygotowują program do wybra-
nej przez siebie muzyki. Liczy się  
nie tylko widowiskowość, elegan-
cja i lekkość układu. Bardzo waż-
na jest precyzja wykonania i zgranie 
wszystkich zawodniczek. – Ciężko 
na to pracujemy podczas żmudnych 
treningów – mówi Maja Tandecka, 
trenerka drużyny. – Oprócz ćwiczeń 
na lodowisku, dużo czasu poświęca-
my na zajęcia w sali gimnastycznej. 
Treningi wyrabiają gibkość i siłę. 
Natomiast elementy taneczne nada-
ją naszym ruchom gracji. A to bar-
dzo się liczy w ocenie sędziów pod-
czas zawodów. 

Obecnie grupę zawodniczek 
tworzy 13 dziewcząt, które oprócz 
współzawodnictwa uczą się też 
innych, przydatnych w życiu rzeczy. 
- Zawodniczki uzyskują pewność 
siebie, ale i zrozumienie wad i zalet 
innych – wyjaśnia Natalia Rutkow-
ska, trenerka.  – Łyżwiarstwo syn-
chroniczne to taki sport, w którym 
wcale nie liczą się hasła „Wyżej!” 
i „Szybciej!”. My pracujemy razem 
dla zespołu, dlatego czasem trzeba 
się zatrzymać, pomóc komuś, dosto-
sować się do innych. 

Team Skadi przygotowuje się 
teraz do międzynarodowych zawo-
dów Hevelius Cup 2020 w Gdańsku, 
które odbędą się w połowie stycznia.

Więcej na: www.facebook.com/
teamskadi/

Team Skadi - reaktywacja łyżwiarstwa 
figurowego w Bydgoszczy
Łyżwiarki z Team Skadi zdobyły brązowy medal na mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym w Toruniu. 
Dziewczyny trenują w Klubie Sportowym ice’n’roll, dzięki któremu można znów uprawiać łyżwiarstwo figurowe 
w Bydgoszczy.



26 bydgoszcz com

PAN T.
• Premiera: 25 grudnia 2019 
• Produkcja: Polska 2019
• Reżyseria: Marcin Krzyształowicz

Pełna czarnego humoru, sek-
su i wzruszeń, zaskakująco współ-
czesna historia o Polsce z absur-
dalnych czasów, w których rzeczy 
bardzo nieprawdopodobne były cał-
kiem możliwe. Przesycona nostal-
gią podróż do niezwykłego świa-
ta, w którym słynni pisarze i poeci 
artystycznej bohemy zasiadywa-
li w knajpach i kawiarniach ukrad-
kiem komentując zło otaczającego 
ich świata. 

Film w reżyserii Marcina 
Krzyształowicza – nagrodzonego 
Orłem i Srebrnymi Lwami na festi-
walu filmowym w Gdyni twórcy 
„Obławy”. W roli głównej odmie-
niony i powracający w wielkim sty-
lu Paweł Wilczak. Pośród doborowej 
obsady zobaczymy również takie 
gwiazdy jak: Katarzyna Warnke, 
Wojciech Mecwaldowski, Jacek Bra-
ciak, Sebastian Stankiewicz, Bartło-
miej Topa, Eryk Lubos, Wiktor Zbo-
rowski, Jerzy Bończak, Jan Nowic-
ki i wiele innych. Nie zabraknie też 
aktorskich niespodzianek, w tym 
brawurowej sceny z udziałem Jac-
ka Fedorowicza, Kazimierza Kutza 
i Leszka Balcerowicza

Futro z misia 
(2019) 
• Premiera: 25 grudnia 2019
• Produkcja: Polska 2019
• Reżyseria:  Michał Milowicz, 

 Kacper Anuszewski

Ekipa kultowej komedii „Chło-
paki nie płaczą”: Michał Milowicz, 
Cezary Pazura, Edward Lubaszen-
ko, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan 
Łazuka i Olaf Lubaszenko, powra-
ca! Plejada gwiazd w sensacyjnie 
śmiesznej komedii o przekręcie pra-
wie doskonałym. Pełny opis Sła-
womir Zapała w brawurowej roli 
romantyka, który w imię uczucia do 
kochającej luksusy niewiasty, tra-
fia w samo serce gangsterskich pora-
chunków. Boss podhalańskiej mafii, 
o wiele mówiącej ksywie Nerwowy, 
jest wściekły. To akurat w jego przy-
padku normalne, bo facet z natu-
ry nie jest oazą spokoju, ale tym 
razem ma naprawdę dobry powód. 
Jego ludzie podczas brawurowej 
akcji ukradli z komisariatu w Tcze-
wie 120 kilogramów ziołowej her-
batki. Po cholerę gangsterom zioło-
wa herbatka? No właśnie. 

W policyjnym magazynie mia-
ła być marihuana, ale ktoś ubiegł 
zakopiańskich zakapiorów i zwiał 
z towarem. Całej sprawie bacznie 
przyglądają się agenci Dzik i Żubr 
z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt 
na wojewódzką skalę. Tymczasem 
na Pomorzu ktoś handluje doskona-
łej jakości „trawką”…

Misiek i chiński 
skarb (2019) 
• Premiera: 20 grudnia 2019
•  Produkcja: Chiny, Indie, USA, 

Korea Południowa 2019
• Reżyseria:  Richard Finn,  

Tim Maltby
Po licznych przygodach w Nowym 

Jorku, ulubiony Misiek całego świata 
myślał, że może nareszcie odsapnąć. 
Nic bardziej mylnego – nowa przygoda 
czai się tuż za rogiem! I to dosłownie, 
bowiem w lodowych górach rozbija się 
tajemniczy samolot. Okazuje się, że na 
jego pokładzie znajduje się naukowiec, 
który wyruszył w podróż by odnaleźć, 

wcześniej niż jego niecny konkurent – 
Dexter, pewien magiczny przedmiot. 

To starożytna figurka, któ-
ra jest kluczem do owianego legen-
dą skarbca pełnego złota i drogocen-
nych przedmiotów. Niestety Dexte-
rowi udaje się ukraść statuetkę. 
Ze zrabowanym skarbem udaje się 
na Daleki Wschód, aby w dżungli 
odnaleźć pradawną komnatę, którą 
można otworzyć tylko raz na sto lat. 

Na prośbę naukowca, odważ-
ny Misiek rusza śladami złoczyń-
cy. Z pomocą przychodzą mu nie-
zawodne lemingi, które na samą 
myśl o przygodzie szaleją ze szczę-
ścia. To będzie pościg pełen niezwy-
kłych wyzwań: powietrzne akroba-
cje na wysokości przyprawiającej 
o zawroty głowy, slalom motorów-
ką na wartkiej rzece i niezwykle nie-
bezpieczny bieg między wymyśl-
nymi pułapkami w samym środku 
dżungli. Polarnemu Miśkowi zrobi 
się naprawdę gorąco!

Osierocony 
Brooklyn / napisy
• Premiera: 20 grudnia 2019
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Edward Norton

Film jest adaptacją książki pt. 
„Motherless Brooklyn” napisanej 
przez Jonathana Lethema. Opowiada 
on historię Lionela Essroga (Edward 
Norton), detektywa cierpiącego na 
syndrom Tourette’a (choroba tikowa). 
Gdy jego mentor zostaje zabity, Lio-
nel zaczyna poszukiwania zabójcy.

Zaśnij / napisy
• Premiera: 20 grudnia 2019
• Produkcja: Australia 2019
• Reżyseria: Daniel J. Phillips

Karla, młoda studentka medycy-
ny, próbuje wyleczyć swojego brata 
z wyjątkowo rzadkiej i nieuleczal-
nej choroby powodującej chronicz-
ną bezsenność (Fatal familia Insom-
nia). Szukając sposobu na uratowa-
nie brata, dziewczyna odkrywa, że 
powód jego złego stanu zdrowia jest 
bardziej przerażający, niż kiedykol-
wiek mogłaby przypuszczać.

Kod Dedala (2019)
• Premiera: 20 grudnia 2019
• Produkcja: Belgia, Francja 2019
• Reżyseria: Régis Roinsard

Film inspirowany kulisami 
wydania „Inferno” Dana Brow-
na. Dziewięciu tłumaczy zostaje 
zamkniętych w luksusowym bun-
krze. Mają wspólnie pracować nad 
przekładem książki, na którą czekają 
miliony fanów. Praca marzeń okazu-
je się jednak więzieniem. Brak kon-
taktu ze światem i rygorystyczne 
zasady budzą frustracje. 

Kiedy fragment książki, wraz 
z żądaniem okupu, pojawia się 
w Internecie, rozpoczyna się polo-
wanie na winnego i wyścig z cza-
sem. Nikt nikomu nie ufa, każdy jest 
podejrzany, a bezwzględny wydaw-
ca nie cofnie się przed niczym, by 
zdemaskować i ukarać ją lub… jego. 
Trzymające w napięciu kino z zaska-
kującym finałem.

Jumanji: Następny 
poziom
• Premiera: 27 grudnia 2019
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Jake Kasdan

„Jumanji: Następny poziom” to 
powrót słynnych bohaterów, któ-
rych poznaliśmy w „Jumanji: Przy-
goda w dżungli”. Tyle że zasady gry 
zmieniły się diametralnie. Wszyscy 
zmuszeni są do powrotu do świa-
ta Jumanji, by uratować jednego ze 
swych przyjaciół, któremu nie udało 
się opuścić gry.  Nie spodziewają się 
jednak, że nic nie pójdzie zgodnie 
z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im 
stawić czoła niebezpieczeństwom 
i temu, co nieznane – od jałowych 
pustyń przez śnieżne szczyty gór. 
Tylko czy uda im się wyjść z najbar-
dziej wciągającej gry świata?

ENEMEF, 
czyli Maraton 
Gwiezdnych Wojen
• Pokaz: 20 grudnia 2019, g. 22.00

ENEMEF: Gwiezdne Woj-
ny Maraton to najnowsza trylogia 
kultowej sagi na wielkim ekranie, 
w tym najnowsza część „Gwiezd-
ne Wojny: Skywalker. Odrodze-
nie” premierowo! Dołącz do fanów 
i przenieś się na całą noc do odległej 
galaktyki, by przeżyć niezwykłe, 
emocjonujące, kosmiczne przygo-
dy u boku wspaniałych bohaterów, 
których pokochał cały świat. Niech 
moc będzie z Tobą! 

Bilety w cenie od 30 do 39 zł 
są już do nabycia w kasach kina. 
Aby otrzymać specjalny KOD 
ZNIŻKOWY i kupić bilety o 5 zł 
taniej każdy, wystarczy zarejestro-
wać się na https://enemef.pl/rejestra-
cja - kod zniżkowy można wykorzy-
stać online oraz w kasie kina aż do 
momentu rozpoczęcia maratonu.

Filmowy rozkład jazdy
Na ekranie, czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?
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W aptekach jest mnó-
stwo preparatów na bazie 
roślin, które pomogą wal-

czyć nam z patogenami. Od lat jed-
ną z najpopularniejszych roślin na 
wzmocnienie jest echinacea, po pol-
sku nazywana jeżówką purpurową. 
Ma ona działanie przeciwzapalne, 
ale pobudza też limfocyty (czyli bia-
łe krwinki) do wydzielania interfero-
nu, którym zwalczają wirusy i bak-
terie. Podobne działanie ma aloes, 
który można zażywać w formie nale-
wek, surowego miąższu czy soku. 

Także pokrzywa wzmocni 
naszą odporność. Napar z tej rośli-
ny zawiera witaminę C i B, żelazo, 
wapń i mangan. Podobne składniki 
znajdziemy w dzikiej róży. 

Moc z kuchni

W każdej kuchni znajdziemy cebu-
lę, czosnek i majeranek. Te rośli-
ny to naturalne antybiotyki. Pomogą 
w chorobie, ale i będą jej zapobiegać. 

czosnek

Zawiera allicynę, która odpowiada 
za jego charakterystyczny zapach. 
To właśnie ona ma działanie bak-
terio i grzybobójcze. Poza tym, 
w czosnku znajdziemy witami-
nę C, B1 i B2 i prowitaminę A oraz 
pierwiastki: wapń, potas i magnez. 
Powinniśmy go jeść na surowo, 
jeśli jednak ktoś nie lubi jego smaku 
i zapachu, może sięgnąć po prepara-
ty apteczne, które są bezwonne. 

cebula

Podobnie jak czosnek ma właściwo-
ści antybakteryjne. Zawiera też dużo 

witaminy C, jednak traci ją jeść 
podczas obróbki termicznej, dla-
tego trzeba ją na surowo. Osobom 
z wrażliwym żołądkiem lub proble-
mami z wątrobą, poleca się jedzenie 
szczypioru, który jest lekkostrawny 
i ma dwa razy więcej witaminy C, 
niż cebula. 

Majeranek

Zawiera olejki eteryczne, które mają 
działanie regulujące pracę ukła-
du trawiennego, ma też właściwo-
ści przeciwzapalne. Więc herbatka 
majerankowa lub szczypta zioła do 
potrawy nie tylko poprawi trawie-
nie, ale i rozgrzeje oraz pobudzi do 
działania siły obronne naszego ukła-
du odpornościowego.   

czas na tran i kapustę

Latem, gdy dużo przebywamy na 
słońcu sami produkujemy witami-
nę D, wspomagającą pracę ukła-
du odpornościowego. Zimą trzeba 
ją suplementować. Najlepiej jedząc 

ryby morskie. Można też sięgnąć 
po sprawdzony środek, czyli tran. 
Ten prawdziwy pochodzi z wątrób 
ryb dorszowatych. Oprócz witami-
ny D w tranie znajdziemy też kwa-
sy omega-3 i omega-6, które wzmac-
niają ścianki naczyń krwionośnych 
oraz chronią komórki przed wol-
nymi rodnikami, które atakują nas 
podczas infekcji. 

Warto sięgnąć po kiszonki: ogór-
ki, kapustę i kwas buraczany. To nie 
tylko bomby witaminowe, ale i źró-
dło bakterii probiotycznych. Dzię-
ki nim flora bakteryjna znajdująca 
się w naszych jelitach znajduje się 
w równowadze. To zaś oznacza, że 
nasz układ opornościowy pracuje jak 
należy. 

czas się ruszyć

Jednym z najskuteczniejszych spo-
sobów na wzmocnienie organizmu 
jest ruch. Gdy chodzimy, biega-
my, uprawiamy jakieś sporty orga-
nizm wzmaga produkcję przeciwciał 
w systemie odpornościowym, łatwiej 
jest więc mu walczyć z chorobami. 
Poza tym, gdy ćwiczą duże mięśnie, 
wyzwalają się endorfiny i poprawia 
samopoczucie. Trzeba jednak pamię-
tać, by nie przesadzać z wysiłkiem. 
Nie trzeba od razu uczyć się jeździć 
na nartach, czy kręcić piruety na łyż-
wach. Wystarczy godzinny spacer, 
marsz z kijkami, czy regularnie pły-
wanie w basenie.

hartuj się!

Hartowanie to przyzwyczajanie orga-
nizmu do zmian temperatury. Znane 
jest od wieków. We wschodniej i pół-
nocnej Europie kultywuje się tradycję 
korzystania z sauny. Najpierw roz-
grzewa się ciało, a potem gwałtownie 
schładza w lodowatej wodzie. 
Innym sposobem na wzmocnie-
nie odporności przez hartowanie 
jest morsowanie, czyli pływanie 
w lodowatej wodzie. Nie jest to jed-
nak wskazanie dla poczatkujących. 
Dobrze to robić pod okiem doświad-
czonego instruktora.  
Hartować się można w domu. Bro-
dząc w zimnej wodzie, czy koń-
cząc prysznic zimnym strumieniem. 
Należy to robić stopniowo, zaczyna-
jąc od wody o temperaturze trochę 
niższej niż 36,6 stopni. 
W ramach treningu odporności 
dobrze jest też przyzwyczaić orga-
nizm do spania zimą przy uchy-
lonym oknie lub z przykręconymi 
kaloryferami. Optymalna tempera-
tura w sypialni to 17-19 stopni. ■

Odporność na zimę
Zimą bakterie i wirusy są bezlitosne. Niektórzy z nas ledwo zaleczą jedno przeziębienie, a już łapią kolejne. 
Jak wzmocnić swoją odporność? Pomogą rośliny i witaminy.

| PeXeLS.cOm

Niezbędne minerały 

Cynk
odgrywa ważną rolę 
w wytwarzaniu się i podziale 
nowych komórek układu 
odpornościowego, przez 
co wpływa korzystnie na 
przebieg zakażeń, 

Żelazo
jego niedobór powoduje 
ograniczenie dostępu 
tlenu i energii do komórek 
całego organizmu. 
To z kolei paraliżuje układ 
immunologiczny. 

Selen
duże dawki tego pierwiastka 
zwiększają moc układu 
immunologicznego 
w przebiegu zakażeń i stanów 
zapalnych. 

To ciekawe
Naukowcy orzekli, że częścią 
układu odpornościowego 
człowieka jest również…
wyrostek robaczkowy. 
Kiedyś uznawano go za 
narząd szczątkowy i do 
niczego nam niepotrzebny. 
Okazało się jednak, że bytują 
w nim pożyteczne bakterie, 
które wzmacniają naszą 
odporność. 
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Wesołych Świąt 
oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym Nowym Roku
życzy zespół

| PeXeLS.cOm

Towarzyszy ludziom od kie-
dy pojawił się alkohol. 
Mimo że wiemy, co to znaczy 

mieć kaca, bawimy się szampańsko 
do białego  rana, każdej sylwestro-
wej nocy. Jak sobie z nim radzimy? 
Są tacy, którzy by uniknąć syndro-
mu dnia poprzedniego, wcale nie 
piją. Inni go odsypiają, zapijają pły-
nami z elektrolitami lub zajadają tłu-
stą jajecznicą. 

Przygotowania imprezowe

Najważniejsze jest dobre nawod-
nienie organizmu. Alkohol bowiem 
powoduje odwodnienie i suszenie 
na kacu jest właśnie tego skutkiem. 
Niektórzy, stosują specjalną dietę. 
Ponoć trzeba jeść buraczki, winogro-
na i czosnek. Także sok marchew-
kowy świeżo wyciśnięty ma zapo-
biec syndromowi dnia następnego. 
Jedno jest pewne, przed pierwszym 
drinkiem na pewno trzeba się najeść. 
Jeśli żołądek będzie pełen, alkohol 
będzie wolniej wchłaniany, a wątro-
ba będzie działać sprawnie nocą 
i dnia następnego. W czasie imprezy 
pić jak najwięcej wody. Rozwodnie-
nie drinka nie jest dobrym wyjściem. 
Popijanie wody miedzy drinkami - to 
jest dobra droga. 

Syndrom dnia następnego

Nasze babcie mawiały, że sen jest 
najlepszym lekarstwem. Dotyczy-
ło to też kaca, który jest po prostu 
objawem zatrucia organizmu alko-
holem, a dokładniej tym, co z nie-
go powstaje po procesie metabolicz-
nym w wątrobie – kwasem octowym 
i śladowymi ilościami trującego 
alkoholu metylowego. Lekarze pole-
cają skacowanym picie dużej ilości 
płynów najlepiej jak będzie to woda 
mineralna, sok pomidorowy, czy 
grapefruitowy. Skuteczne też będą 
leki przeciwbólowe. Ale to klasyka. 
Jak radzą sobie z kacem inne nacje? 
W Japonii istnieje na przykład 
sieć barów szybkiej obsługi w któ-
rych podaje się tylko jedna potra-
wę - bardzo ostre flaczki na kaca. 

W USA piją miksturę, na którą skła-
da się mocne wino, sól, sos barbecue 
i surowe żółtko. Natomiast Szwedzi 
i Rosjanie wypacają kaca w saunie. 
Ciekawym lekarstwem na syndrom 
dnia następnego jest to pochodzące 
z Jamajki. Bierzemy trochę rumu, do 
tego dodajemy łyżeczkę miodu, póź-
niej taką samą porcję bitej śmietan-
ki. I mnóstwo lodu. 

Obojętnie jaki sposób wybierze-
my, ważne żeby… nie trzeba go było 
stosować. ■

Zemsta 
sylwestra
Kac. To co najgorszego może cię spotkać po szampańskiej 
sylwestrowej nocy. czy można go uniknąć? Oczywiście. 
Ponoć najlepszym sposobem jest... nie pić alkoholu. Ale...Kacogenne 

alkohole
Naukowcy przeprowadzili 
badania, z których wynika, 
że kac zależy od gatunku 
alkoholu jaki piliśmy. 

Burbon

Na pierwszym miejscu pod 
względem dolegliwości 
znajduje się burbon, na 
następnych miejscach 
plasowały się kolejno: koniak, 
czerwone wino, rum, whisky, 
białe wino, gin, wódka oraz 
czysty spirytus. Ten ostatni 
zawierający najwięcej 
procentów alkoholu etylowego 
spowodował u badanych tylko 
lekki ból głowy.

Przykazania imprezowe 

• Nie pij na pusty żołądek.
• Nie pij szybko i dużo. 
• Nie mieszaj alkoholi. 
• Pij dużo soków lub wody. 
• Jedz tłuste potrawy. 
• Pij alkohol tylko z akcyzą. 
• Zanim wypijesz kolejny kieli-

szek pomyśl o kacu. 
• Nie prowadź samochodu po 

wypiciu alkoholu. 
• Nie prowadź samochodu na kacu.
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Niedobór chlorku sodu w orga-
nizmie może pojawić się 
po ciężkim wysiłku fizycz-

nym lub gdy wypijemy za dużo 
niemineralizowanej wody. Obja-
wy, to odwodnienie i ogólne osła-
bianie. Jednak statystyczny Polak 
zazwyczaj z ilością spożywanej 
soli przesadza, co może doprowa-
dzić do zaburzenia gospodarki wod-
nej w organizmie. Mięsień serco-
wy słabnie, a nerki są zbyt obciążo-
ne. Długotrwałe nadużywanie soli 
prowadzi też do kamicy nerkowej 
i zwiększa ryzyko zachorowania na 
raka żołądka. 

Sól kamienna

Wydobywa się je spod ziemi 
w kopalniach takich jak Wielicz-
ka, Bochnia czy Kłodawa. Jest sła-
bo oczyszczona, czyli zawiera śla-
dowe ilości minerałów pożytecz-
nych dla zdrowia. Jest w niej magnez, 
lit, selen, cynk i jod naturalny. Jak ją 
odróżnić od innych? Nie jest śnieżno-
biała, ma odcień szarawy lub różowy.

Sól morska

Pozyskuje się ją przez odparowa-
nie wody morskiej. Jest bogata w te 
pierwiastki, które ma woda mor-
ska, a więc jod, wapń, magnez, potas 
i wiele innych. Co ciekawe, sól ta ma 
mniej chlorku sodu niż ta kamienna. 
Dlatego zalecana jest osobom, które 
muszą ograniczyć ilość spożywanej 
soli, np. chorzy na nadciśnienie. 

Sól warzona

To najpopularniejszy rodzaj soli 
w Polsce. Powstaje poprzez odpa-
rowywanie solanki soli kamiennej. 
Jest też rafinowana, więc pozbawia się 
ją wszystkich dodatkowych pierwiast-
ków, oprócz dodawanego jodu. 

Sole na topie

Coraz więcej z nas sięga po egzo-
tyczne sole sprowadzane z Himala-
jów i Hawajów. 

Sól himalajska ma różową bar-
wę i delikatny smak, podobnie jak 
nasza polska kłodawska (też różo-
wa) zawiera wiele dodatkowych 
minerałów. Za jej barwę odpowia-
da obecność tlenku żelaza. Wystę-
puje w trzech odmianach – różo-
wej, czerwonej i czarnej. Czer-
wona wymieszana jest z pyłem 
wulkanicznym, a czarna z aktyw-
nym węglem. Obie nadają się do 
kuchni i  do kąpieli. ■

Na całym świecie dopuszczo-
no do spożycia około dwóch 
tysięcy chemicznych dodat-

ków. W Polsce legalnie można sto-
sować 330 z nich.  Po co dodaje 
się je do jedzenia? Przede wszyst-
kim po to, by zapobiegać psuciu się 
żywności, poprawić jego konsysten-
cję i barwę. Gdzie je znajdziemy? 
Możemy w każdym produkcie, ale 
najczęściej dodaje się je do wędlin, 

przetworzonych produktów, nabiału 
i napojów. Ale niech zaskoczeniem 
nie będzie, gdy oznaczenie któregoś 
z E – dodatków znajdziemy na ety-
kiecie pieczywa czy przypraw zio-
łowych. 

Nestety, nie wszystkie prepara-
ty są neutralne dla naszego zdrowia, 
mimo że są dopuszczone do użycia. 
Spożywane w nadmiarze mogą być 
przyczyną alergii i chorób. 

Które e omijać?

e-102 - żółcień spożywcza 5

Barwi produkty spożywcze na żół-
to-pomarańczowo. Stosowana jest 
w galaretkach i innych wyrobach 
cukierniczych. Znajdziemy ją też 
zupkach błyskawicznych, gotowych 
sosach, napojach i musztardach. 
U osób wrażliwych może wywoły-
wać nadpobudliwość, bezsenność, 

trudności z koncentracją i bóle gło-
wy. Wystrzegać się jej powinni 
chorzy na astmę, kobiety w ciąży 
i dzieci.

e-131 - błękit patentowy

Dzięki niemu lody, galaretki i napo-
je są niebieskie. Nasila objawy ast-
my i powoduje reakcje alergiczne. 
Powinny unikać go osoby uczulone 
na salicylany. U dzieci może wywo-
łać nadpobudliwość.

e-142 -  zieleń brylantowa

Stosowana jest do galaretek, groszku 
konserwowego, serników w proszku. 
Nadmiar może wywołać bezsenność, 
wysypkę, astmę, nadpobudliwość.

e-202 - sorbinian potasu

Pojawia się w serach i margarynach. 
Wywołuje reakcje alergiczne.

e-211 – benzoesan sodu

Stosuje się do konserwowania żyw-
ności. Zapobiega namnażaniu się 
szkodliwych grzybów i bakte-
rii. Najczęściej można go znaleźć 
w napojach gazowanych. Spożyty 
w nadmiarze może nasilać objawy 
astmy i alergii oraz podrażniać prze-
wód pokarmowy.

e-220 - kwas benzoesowy

Stosuje się go, by zapobiec rozwo-
jowi bakterii i grzybów. Jest wyko-

rzystywany także jako aromat do 
ciast, gum do żucia, soków, marga-
ryny. W nadmiarze wywołuje reak-
cje alergiczne skóry i układu odde-
chowego, działa toksycznie na układ 
nerwowy, niszczy witaminę B12. 

e-221 – siarczyn sodu

Jest używany do konserwowania 
suszonych owoców. Zapobiega też 
ich ciemnieniu. Siarczyny dodaje się 
również do win. Tego chemiczne-
go dodatku powinni unikać przede 
wszystkim astmatycy, u których 
może dojść do silnych reakcji aler-
gicznych. 

e-333 - cytrynian wapnia

Występuje w napojach mlecznych, 
makaronach, wędlinach, śmietan-
ce do kawy w proszku. Jego nadmiar 
może wywołać zaburzenia żołądko-
we, a nawet owrzodzenie jelit.

e-402 - alginian potasu

Jest obecny w chipsach, snackach, 
sosach instant, lodach, wyrobach 
cukierniczych, aromatyzowanych 
napojach bezalkoholowych, prepa-
ratach odchudzających, śmietan-
ce w proszku. Jego nadmiar zaburza 
przyswajanie żelaza.

e-450, e-451 (tri fosforan sodu 
i potasu) i e-452 (polifosforan)

Mogą znajdować się w kiełbasach, 
serkach topionych, pastach rybnych, 

deserach mlecznych, koncentratach 
obiadowych i dodatków do potraw. 
Spożywane w nadmiarze mogą 
wywołać zburzenia gospodarki wap-
niowej. 

e-621 - glutaminian sodu

To bardzo popularny „polepszacz 
smaku”. Jest to dodatek bardzo 
kontrowersyjny. Z całą pewnością  
sprzyja otyłości. Wywołuje tak-
że bóle głowy, ucisk w skroniach 
i sztywnienie karku. Znajdziemy go 
w takich produktach jak: przyprawy 
typu maggi, sosy i zupy w proszku, 
gotowe mieszanki przypraw.  

e-951 – aspartam 

To sztuczny słodzik dodawany naj-
częściej do słodyczy i napojów gazo-
wanych. Jest podejrzewany o wywo-
ływanie migren, nudności i zawroty 
głowy. 

Bez paniki

Na widok E-dodatków na etykiecie 
nie trzeba panikować. Jednak lepiej 
odłożyć na półkę te produkty, któ-
re zawierają ich kilkanaście. War-
to znać kilka nazw szkodliwych 
substancji i unikać żywności sil-
nie przetwarzanej. Dobrze jednak 
pamiętać, że większość z E-dodat-
ków spożywana w małych ilościach 
jest nieszkodliwa. ■

Wiesz, co jesz?
Przeciętny Polak co roku zjada około dwóch kilogramów e – dodatków. Niektóre z nich są nieszkodliwe, a inne nie. Które 
powinniśmy wyeliminować z diety?

| fReePiK.cOm

Dzienna dawka soli w naszej 
diecie to jedna płaska 
łyżeczka. Należy jednak 
wliczyć w nią sól, która 
znajduje się wędlinach, 
przetworach czy w chlebie. 

Większość
napojów gazowych 
smakowych zawiera 
m.in. wywołujący alergie 
e-211(benzoesan sodu) 
i e-951 (aspartam), który 
może powodować nudności, 
a zdrowego soku owocowego 
w nich niewiele. 

 

Jak sobie posolisz,  
tak będziesz jeść
Nacl to chlorek sodu czyli sól jest nam niezbędna do 
życia. Sód w niej zawarty reguluje poziom elektrolitów 
w organizmie i dba o serce.

| PeXeLS.cOm
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Miód można też stosować 
jako naturalny kosmetyk 
radzący sobie z problema-

mi skórnymi. Wygładza i regeneru-
je suchą skórę, pomaga w niwelo-
waniu stanów zapalnych. Natomiast 
maseczki na jego bazie działają 
antybakteryjnie i pomogą w walce 
z cerą trądzikową. 

miód dla ciała

Miód, w zależności od rodzaju, 
zawiera przeciętnie 20 pierwiast-
ków dobrych dla naszego zdrowia. 
Oprócz witamin ma też cenne pier-
wiastki m.in. wapń, żelazo, magnez, 
fosfor i potas. Ma też substancje 
aktywne biologicznie takie jak nad-
tlenek wodoru, który ma właściwo-
ści bakteriobójcze. 

Może być on również doskona-
łym lekiem wspomagającym wal-
kę z miażdżycą. Najlepiej w tym 
przypadku działa zażywanie pyłku 
pszczelego i miodu w czystej posta-
ci. Miód wzmacnia organizm, obni-
ża ciśnienie krwi i korzystnie wpły-
wa na serce. Uzupełnia niedobór 
potasu i żelaza. 

miód na chorobę

Wielokwiatowy i lipowy wzmacnia-
ją organizm, dodają energii i witalno-
ści. Stosowane są w przeziębieniach 
i infekcjach grypopodobnych. Łago-
dzą kaszel i działają napotnie. Ciepła 
woda z tymi miodami delikatni uspo-
kaja, co ułatwia zasypianie. Podobne 
działanie ma miód spadziowy.

Najpopularniejszym w Polsce 
miodem jest ten rzepakowy i jest bar-
dzo bogaty w aminokwasy. Stosowa-
ny jest przy chorobach dróg żółcio-
wych, miażdżycy, wzmacnia mięsień 
sercowy, wspomaga też leczenie nie-
wydolność krążenia.

Dla osób z problemami z nad-
ciśnieniem polecany jest natomiast 
miód gryczany, a dla cierpiących 
z powodu nadkwasoty i innych dole-
gliwości żołądkowych ten akacjowy 
i faceliowy. 

Ziołomiody

W leczeniu wielu schorzeń przyda-
ją się też ziołomiody. Jest ich wiele, 
a każdy ma swoje ściśle określone 
zastosowanie. 

• Rumiankowy - działa na wzdę-
cia, kolki, kurcze. Stosowany też 
jest u cierpiących na nadkwasotę 
i alergię. 

• Pokrzywowy - wzmacnia akcję 
serca, działa moczopędnie oraz 
w leczeniu reumatyzmu, pobudza 

także wydzielanie soku żołądko-
wego, ułatwia trawienie i obniża 
poziom cukru we krwi. 

• Głogowy - bardzo skuteczny 
w zaburzeniach ciśnienia krwi. 
Stosuje się go w schorzeniach ser-
ca, zaburzeniach krążenia w star-
szym wieku. Ten ziołomiód poma-
ga też w budowaniu prawidłowej 
odporności.

• Nagietkowy - ma wszechstronne 
działanie. Pomocny jest w stanach 
zapalnych, nieżytach żołądka, 
chorobie wrzodowej i w okresach 
rekonwalescencji po zabiegach 
chirurgicznych. 

• Sosnowy - pożywkę na ten zio-
łomiód sporządza się z gałązek 
z igliwiem ściętych wczesną wio-
sną. Wspomaga leczenie cho-
rób układu oddechowego. Działa 
przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie 
w nieżytach gardła, krtani, nosa, 
oskrzeli. ■

Miody dla zdrowia
miód to naturalny antybiotyk pomagający nam w walce z wieloma chorobami. To też panaceum na odparcie ataków 
wszelkich patogenów.

Miód
jest produktem, który nie 
ma terminu przydatności 
do użycia. Nie psuje się. 
Najstarszy odnaleziony 
w wykopaliskach miód ma 
około 3000 lat.

R e K L A m A



32 bydgoszcz com

Zacznijmy od oczyszczania. 
Gdy temperatura w pomiesz-
czeniach i na zewnątrz jest 

podobna, skóra jest w równowadze. 
Zdecydowanie zmienia się to zimą. 
Dlatego, by nie podrażniać naskór-
ka lepiej nie myć twarzy  przed i po 
przyjściu z dworu. Trzeba odczekać 
przynajmniej 20 minut. Dotyczy to 
też skóry rąk. Do mycia najlepsze są 
żele z neutralnym pH, nie powodu-
ją podrażnień tak jak zwykłe mydła, 
które zawierają detergenty i alergi-
zujące składniki zapachowe. 

Przed wyjściem

Każdy, duży czy mały, pan, czy pani   
musi nasmarować twarz kremem 
przed wyjściem na mróz. Trzeba go 

odpowiednio dobrać do rodzaju cery. 
Nie wolno zapominać, że powinien 
zawierać filtr przeciwsłoneczny. 

Często zapominamy o skórze ust 
i uszu. Tymczasem usta mają bardzo 
delikatny naskórek, który jest pozba-
wiony gruczołów łojowych, więc 
zimą pierzchną. Dlatego trzeba je 
smarować kremem ochronnym lub 
pielęgnującym. Panie, na czas zimy, 
niech zrezygnują z pomadek pudro-
wych lub tych o przedłużonej trwa-
łości koloru – wysuszają naskórek. 

Uszy podobnie jak usta nie mają 
na swojej powierzchni gruczołów 
łojowych, więc nie wytwarza się na 

ich powierzchni naturalna warstew-
ka sebum, która chroni skórę przed 
zimnem. Dlatego je także smaruje-
my sztyftem ochronnym. 

Odpowiedni krem

Cera tłusta i normalna mają natural-
ną barierę ochronną, dlatego dobrze 
sobie radzą z chłodem i wiatrem. 

Nie oznacza to jednak, że nie potrze-
bują kremów ochronnych. Najlepiej 
jeśli będą one miały postać lekkiej, 
nawilżającej emulsji z filtrem UV. 
Nawilżać skórę powinny też osoby 
z cerą przetłuszczającą się, mimo że 
gruczoły łojowe przy mroźnej pogo-
dzie zwiększają produkcję wydzieli-
ny łojowej, aby skuteczniej chronić 
skórę, to potrzebuje ona nawilżenia.

W ogrzewanych pomieszcze-
niach, cery sucha i wrażliwa szyb-
ko ulegają odwodnieniu i tracą ela-
styczność. Podobnie zachowują 
się na mrozie. Wymagają kremów 
odżywczych, tłustych albo półtłu-
stych o lekkiej konsystencji. Kosme-
tyki te powinny dostarczać lipidów - 
substancji zapobiegających wyparo-
wywaniu wody. 

Cera naczynkowa wymaga spe-
cjalnego traktowania. Gwałtowne 
zmiany temperatury między  powie-
trzem na zewnątrz a tym w pomiesz-
czeniach, powodują na przemian 
kurczenie się i rozszerzanie naczy-
nek krwionośnych. Jeśli są one 
zbyt kruche, mogą pękać. Dlate-
go delikatnej skórze potrzeba kre-
mu wzmocnionego o substancje 
obkurczające i wzmacniające ścia-
ny naczyń. To witamina C, rutyna, 
wyciągi z kasztanowca lub miłorzę-
bu japońskiego. Przydadzą się też 
alantoina i d-panthenol, które dzia-
łają kojąco na podrażniony naskórek.

Picie wody

Nasza skóra potrzebuje nawod-
nienia. Nie tylko od zewnątrz, 
ale i od wewnątrz. Trzeba pić 
dużo wody, tyle samo co w upały. 
Zimą bowiem tracimy wodę prze-
bywając w suchych, przegrzanych 
pomieszczeniach. Dlatego wypijanie 
1,5 litra wody dziennie jest obowiąz-
kowe dla urody i dla zdrowia. ■

Jak dbać o skórę  
na mrozie
Skóra zimą nie ma lekko. musi znieść różnice temperatur sięgające nawet 40 stopni celsjusza, przesuszone powietrze 
w pomieszczeniach i  zimny wiatr. Jeśli nie zadbamy o nią, będzie odwodniona i podrażniona.

| fReePiK.cOm

Najważniejsza jest odpowied-
nia dieta. Naukowcy wyli-
czyli, że cebulki włosowe 

potrzebują aż 40 różnych składni-
ków, aby „wyprodukować” zdrowe, 
mocne i lśniące włosy.  Wszystkie 
znajdziemy na talerzu. 

Warzywa i owoce 

Warto sięgnąć po warzywa strącz-
kowe: fasolkę szparagową i gro-
szek. Zawierają biotynę, która tak 
jak cynk wpływa na porost wło-
sów. Cynk natomiast znajdziemy 
w suszonych owocach i orzechach. 
Na talerzu powinny pojawić się też 
zielone warzywa: szpinak, sałata 

i brokuły. Są naturalnym źródłem 
witamin A i C, które stymulują pro-
dukcję sebum, które chroni skórę 
naszej głowy.   

Ryby  z mórz 

To bogate źródło kwasów omega-3. 
Jeśli nie jemy ryb morskich, włosy 
stają się cienkie, matowe i łamliwe. 
Można ryby zastąpić tranem, który 
nie tylko poprawi kondycję czupry-
ny, ale i wzmocni naszą odporność. 

mięso od święta

Aby dbać o włosy, powinniśmy je 
jadać rzadko i w niewielkich por-
cjach. Badania wykazały, że diety 
wysoko białkowe, ale nisko węglo-
wodanowe powodują wyraźnie prze-
rzedzenie włosów. Przyczyn tego 
zjawiska nie udało się wyjaśnić. ■

Włosy 
w formie
Nasze włosy pod czapkami i chustkami nie czują się 
dobrze. Brak dostępu powietrza sprawia, że są albo zbyt 
przetłuszczone, albo nadmiernie przesuszone. co robić 
by je wzmocnić i utrzymać w dobrej formie?

 

W preparatach na 
wzmocnienie szukamy: 
- kwasów omega 3 – aby 
zapobiegać przesuszaniu 
i łamliwości włosów  
- kompleksu witamin 
B i krzemu – pomogą 
rewitalizować włosy 
osłabione i ze skłonnością do 
wypadania 

Z witaminą A
maść z witaminą 
A ekspresowo natłuszcza 
i nawilża przesuszoną na 
mrozie skórę dłoni, ust i uszu. 

Jeśli

przebywamy na świeżym 
powietrzu, lepiej zrezygnować 
z noszenia kolczyków. Zimny 
metal może powodować 
odmrożenia.  

Zimą panowie
powinni zrezygnować z wód 
po goleniu zawierających 
alkohol, bo ten w niskich 
temperaturach podrażnia 
naskórek. 
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Figurą klasycznej klepsydry 
mogą poszczycić się panie, 
których wymiary bioder i biu-

stu są prawie identyczne, a do tego 
mają mocne cięcie w talii. Dla nich 
nie ma fasonów zakazanych. W każ-
dym będą wyglądać dobrze, pod 
warunkiem jednak, że materiał, 
z którego uszyta jest sukienka nie 
będzie się marszczył, ani nadmier-
nie opinał.  

Postaw na dekolt

Panie z figurą gruszki, czy-
li te o biodrach szerszych niż ramio-
na, powinny wybrać fason, który 
zrównoważy sylwetkę. Dobre będą 
sukienki z wyeksponowanym dekol-
tem, bufiastymi rękawkami lub takie 
z jednym rękawem. Powinny unikać 
falbanek i zdobień w okolicach bio-
der, powyżej nich można zaszaleć 
z wzorem i fakturą materiału.  

Z linią A

Sylwetka typu jabłko jest bar-
dzo wymagająca, a to ze względu 
na wystający brzuszek. Trzeba pod-
kreślić atuty – panie z figurą przy-
pominającą jabłko mają najczęściej 
szczupłe nogi. Najlepiej wybrać 
sukienkę o linii trapezu, litery A lub 
te odcinane pod biustem delikatnie 
rozkloszowane. 

Dużo blasku

Cekiny wróciły już do łask za spra-
wą mody stylizowanej latami sie-

demdziesiątymi i dziewięćdziesią-
tymi.  Z jednej strony mamy więc 
inspirację sukienkami w stylu disco, 
opinającymi sylwetkę z długimi, 
wąskimi ramionami. Z drugiej, to 
błyszczące aplikacje na gładkim 

materiale topów i spódnic. Najmod-
niejsze w tym karnawale są cekiny 
w eleganckim czarnym lub granato-
wym kolorze lub szalone neonowe: 
bodowe, fioletowe, srebrne i złote. 

Do cekinowych kreacji nie 
zakładamy biżuterii, dlatego że same 
w sobie robią piorunujący efekt. 

Odkryte ramiona

Najmodniejsze suknie z tego trendu 
mają tzw. dekolt hiszpański wykoń-
czony zazwyczaj falbanką. Kre-
acje takie powinny być w odważ-
nym nasyconym kolorze: błękicie, 
szmaragdzie czy różu. Jeśli wybie-
rzemy taką sukienkę, nie przesadzaj-
my z biżuterią. Najważniejsza jest tu 
fryzura odkrywająca linię korku, co 
pięknie wydłuży szyję.

Piękne ramiona podkreśla-
ją też proste sukienki w kształcie 
tuby. Te prezentowane na wybie-
gach, mają zazwyczaj długie ręka-
wy. Do nich dobieramy minimali-
styczną biżuterię, na przykład cho-
ker ozdobiony kryształkami lub 
perełkami. 

Na wyjątkowo ekskluzywne bale 
karnawałowe można wybrać suk-
nię w kroju syreny. Dobrze, by mia-
ła wstawki z delikatnej koronki, 
tak modnej w tym sezonie. Tu bar-
dzo ważny będzie dobór biżuterii. 
Powinna być delikatna i błyszczą-
ca w przypadku bogatej faktury tka-
niny, z której uszyto kreację. Jeśli 
materiał jest gładki można sobie 
pozwolić na bogatszy naszyjnik lub 
kolczyki.

Zwierzęce  
wzory

Panterka, paski tygrysa, czy pawie 
oka, to dość odważny wybór dese-
niu. Przyciąga uwagę i doda-
je stylizacji pazura. Chcesz pod-
czas imprezy sylwestrowej wyglą-
dać jak modelka z wybiegów?  
Załóż sukienkę w zwierzęce wzo-
ry. Do odważnych świat należy, 
więc niech będzie to slip dress, czy-
li kreacja przypominająca pidżamę. 
Dla przełamania jednak niech towa-
rzyszy jej elegancka gładka toreb-
ka i złote dodatki. Zwierzęcy print 
kocha złoto. ■

Idealna  
kreacja na bal 
Nawet najpiękniejsza sukienka, nie będzie wyglądała  
dobrze, jeśli jej kroju nie dopasujemy do typu sylwetki. 
To co ładnie wygląda na koleżance, niekoniecznie będzie 
nam pasować.
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Trendy 
w modzie
W tym sezonie ciągle modne 
są cekiny, koronki, zwierzęce 
wzory. Projektanci stawiają 
na odkryte ramiona i plecy. 

R e K L A m A

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukc�ów
w Nowym Roku
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5 trendów w makijażu 
na karnawał i święta
Świąteczne spotkania i karnawałowe imprezy to moment, by zabłysnąć perfekcyjnym 
makijażem. Na zwrócić uwagę przygotowując się na wielkie wyjście? Na najnowsze 
trendy w makijażu. Niektóre z nich mogą być zaskakujące.

Czerwone usta
Ten trend nie zmienia się od kil-
ku sezonów. Pomadka może mieć 
odcień pomarańczowy lub różo-
wy, jednak to karminowa czerwień 
ma dominować w jej barwie. Moż-
na też łączyć odcienie malując każ-
dą wargę inną pomadką. Ta ciem-
niejsza będzie lepiej uwidoczniona. 
Co ciekawe, na wybiegach projek-
tanci stosują pewien trik. By usta 
były jeszcze bardziej zaznaczone, 
makijaż oka wykonany jest w bar-
dzo jasnych, wręcz białych barwach. 
Tak więc biała maskara do rzęs 
w tym sezonie jest pożądana. 

Kreska na powiece
Do łask wracają grube kreski nad 
linią górnych rzęs. Nie są to jednak 
czarne pociągnięcia eylinerem a la 
lata 50. To kreski kolorowe – poma-
rańczowe, zielone i żółte. Odważ-
niejsze panie, mogą zamiast prostej 
linii namalować zygzaki lub fale się-
gające aż brwi. Modne są też kolo-
ry ostre, fluo, srebrne i złote. Niektó-
rzy projektanci mody, by zaznaczyć 
ten trend jeszcze bardziej, poleca-
ją podkreślać kreską nie tylko górną 
powiekę ale i dolną. 

Niezbędny róż
Kolor różu w makijażu jest bardzo 
ważny. W tym sezonie muśnięcie nim 
policzków jest obowiązkowe. Może-

my postawić zarówno na delikatne 
pastele, jak i ostrzejsze odcienie. Bar-
dzo modna jest magenta, czyli zdecy-
dowany, nasycony róż. Nosimy go na 
usta, powieki i policzki. Tak, jeden 
kolor makijażu też jest trendy!

Kolor na powiece
Karnawałowy makijaż oka stoi pod 
hasłem: zieleń, szmaragd, poma-
rańcz i fuksja. I to nie taki stonowa-
ny, ale słodki, landrynkowy. Kla-
syczne smoku eyes odstawiamy na 
mniejsze wyjścia. Powieki mają 
być kolorowe i pomalowane z pasją. 
Warto przy tym utrzymać zasadę, że 
jeśli mocno podkreślamy oko, usta 
powinny być ledwo muśnięte kolo-
rem. Najlepiej pociągnięte pomadką 
w kolorze nude, który ostatnio zno-
wu staje się modny.

Błyszczące 
aplikacje
Kiedyś damy przyklejały sobie do 
twarzy „muszki”, czyli czarne pie-
gi wykonane z aksamitu. Teraz nad-
chodzi moda na brylanciki, gwiazd-
ki i inne kolorowe aplikacje. Można 
je umieścić w kąciku oka, osadzić 
u nasady rzęs lub ozdobić nimi miej-
sce między brwiami. Wszystko 
zależy od naszej fantazji i rodzaju 
imprezy, na którą się wybieramy. ■

| PeXeLS.cOm

| PeXeLS.cOm

Jeśli nie mamy pewności jaki 
odcień ma skóra naszych dło-
ni, wystarczy zrobić prosty test 

z białą kartką papieru. Wykonujemy 
go w świetle dziennym. Dłoń kła-
dziemy na kartce i określamy jaki 
odcień przybiera skóra. Jeśli jest 
on lekko niebieskawy lub różowy – 
odcień skóry jest chłodny. Jeśli nato-
miast kolor skóry będzie lekko żół-
tawy lub brzoskwiniowy, mamy do 
czynienia z tonacją ciepłą. 

Jeśli nadal nie mamy pewności, 
trzeba wykorzystać drugi sposób. 
Trzeba uważnie przyjrzeć się barwie 
żyłek widocznych na dłoniach. Jeśli 
są niebieskie, cera ma odcień zimny, 
jeśli są lekko zielonkawe lub beżowe 
– mamy odcień ciepły.

Jak uniknąć przebarwień

Nieestetyczne, żółte przebarwie-
nia paznokci są wynikiem stosowa-
nia ciemnych i neonowych lakierów. 

Najprostszy sposób to stosowanie 
specjalnej bazy, która często jest tak-
że odżywką odbudowującą struktu-
rę płytki paznokciowej. Takiej bazy 
wymagają przede wszystkim ema-
lie i lakiery o bardzo intensywnych 
barwach, takich jak bordo, czerń, 
głęboka czerwień, fiolet i niebieski.

Korekta  
kształtu

Malując paznokcie można przy oka-
zji dodatkowo wymodelować ich 
kształt. Na przykład: jeśli masz sze-
rokie paznokcie, nie maluj całej 
płytki, lecz pozostaw wąskie nie-
pomalowane paseczki po obu stro-
nach paznokcia. Da to złudze-
nie węższych i drobniejszych pal-
ców (zwłaszcza w przypadku użycia 
ciemniejszych kolorów). ■

Manikiur z pazurem
Kolor lakieru powinno się dobierać kierując się nie tylko 
modą i okazją. Jednak ważne jest też,  by dopasować go 
do ciebie, a dokładniej do swojej cery.

Kolor lakieru 
a odcień skóry
Cera oliwkowa

wybieraj beżowe lub cieliste 
kolory.

Cera brzoskwiniowa

sprawdzą się ciepłe, nasycone 
odcienie, np. czerwienie, 
pomarańcze i brązy.

Skóra opalona

świetne będą lakiery opalizujące 
i neonowe.

Skóra różowa

pasują do niej emalie 
z delikatnym odcieniem 
niebieskim i wszelkiego rodzaju 
beże złamane różem.

Diabeł tkwi jednak 
w szczegółach. Są kolory, 
które mają zarówno ciepłe 
jak i zimne odcienie. 
Tak się dzieje na przykład 
w przypadku bieli czy 
czerwieni. 

 

Oko na oko
Długie, gęste i pięknie pod-
kręcone rzęsy nie wychodzą 
z mody. Nadają kobiecemu spoj-
rzeniu zalotności i powabu. 
Świetnie też „otwierają” oko 
u pań z opadającą powieką.

Przed wielkim wyjściem nie 
warto doklejać rzęs samodziel-
nie, tylko oddać się w ręce pro-
fesjonalistki. Jeśli macie natu-
ralnie piękną oprawę oczu, 
kosmetyczka wzbogaci ją jedy-
nie pojedynczymi kępkami wło-
sków. Natomiast w przypadku 
niezbyt długich i cienkich rzęs, 
warto pokusić się o przyczepie-
nie całego paska ze sztucznymi 
włoskami, który sprawi, że efekt 
będzie niesamowity.
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List do Świętego Mikołaja
akcja charytatywna Galerii Pomorskiej

Okres Świąt Bożego Narodze-
nia powinien być radosny i pięk-
ny. Pełen ciepła i spełnienia naj-

skrytszych marzeń opisanych w listach 
do Świętego Mikołaja. 

I tak się stało za sprawą akcji chary-
tatywnej Galerii Pomorskiej.

Aby umilić ten czas dzieciom, Gale-
ria Pomorska we współpracy z Stowa-
rzyszeniem „Bezpieczeństwo Dziecka” 
oraz Rejonowym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej na Bartodziejach zorganizo-
wała akcję „List do Świętego Mikołaja”.

Dzieci z najbardziej potrzebujących 
rodzin, napisały listy, a Galeria spełni-

ła wszystkie ich marzenia. Do małych 
podopiecznych powędrowały hulajnogi,  
deskorolki, gry planszowe, zestawy słu-
chawek, sprzęt grający, cała góra słody-
czy i wiele innych prezentów. 

14 grudnia, podczas Nocy Zaku-
pów nadawcom listów prezenty przeka-
zał mikołajkowy elf - Małgorzata Roze-
nek-Majdan. 

Także 14 grudnia odbyła się Noc 
Zakupów z rabatami 70 proc. i finał Lote-
rii Świątecznej. 

Główną nagrodę – 20 000 zł - wygrała 
pani Renata Matuszak. ■
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