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W   związku  z  realizacją 
inwestycji na etapie przy-
gotowań  zinwentaryzo-

wano  blisko  600  drzew  i  krzewów 
zlokalizowanych  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie  budowanego  ciepłocią-
gu. 114 drzew i 110 skupin krzewów 
zakwalifikowano do wycinki. 

W trosce o środowisko 
naturalne

Obecnie  KPEC  kończy  realizację 
zadania, trwają odtworzenia i odbio-
ry. Prace prowadzone były ze szcze-
gólnym  poszanowaniem  zieleni. 
Ze  114  drzew  uwzględnionych  do 
wycinki  na  dzień  dzisiejszy  poja-
wiła  się  konieczność  wycięcia  tyl-
ko 33 drzew. Z kolei z 1,5 tys. metr. 
kwadr.  uwzględnionych  do  wycin-
ki  krzewów,  wycięto  zaledwie 
377 metr. kwadr.

Więcej drzew i zieleni

W  ramach  nasadzeń  zastępczych 
w tym roku KPEC zaplanował posa-
dzenie 555 drzew  i krzewów. Licz-
ba  nasadzeń  nie  zmieni  się  pomi-
mo  niewycięcia  większości  drzew 
i krzewów w związku z inwestycją. 

To  oznacza,  że  w  naszym mie-
ście pojawi się jeszcze więcej ziele-
ni, z czego 283 nowe drzewa i krze-
wy  zostaną  posadzone  na Kapuści-
skach. Ze względu  na  bardzo  gęstą 
sieć  instalacji  podziemnych  na 
Kapuściskach coraz trudniej o miej-
sca na sadzenie dużych drzew. 

W sumie  znaleziono  lokalizację 
dla 33 drzew o szlachetnych odmia-
nach (np. dęby szkarłatne, burgundz-
kie;  lipy  drobnolistne;  kasztanowce 
czerwone Briotii; wiśnie piłkowane; 
złotokapy  itp.). Drzewa  są  szkółko-

wane oraz objęte trzyletnią pielęgna-
cją,  co  gwarantuje  przez  ten  okres 
trwałość  nasadzonego  materiału. 
Pozostałe drzewa zostaną posadzone 
w innych rejonach miasta.

Bezpieczniej dla mieszkańców 

Całkowita  wartość  inwestycji  na 
Kapuściskach  to  ponad  8,5 mln  zł. 
W  ramach  zadania  KPEC wykonał 
ponad  8000  m  sieci  ciepłowniczej 
oraz  wybudował  blisko  60  węzłów 
ciepłowniczych. Nowy sposób zasi-
lania  zyskało  blisko  60  budynków, 
co stanowi około 2000 mieszkań. 

Dzięki  inwestycji  zwiększyło 
się  bezpieczeństwo  mieszkańców, 
ze względu na demontaż gazowych 
podgrzewaczy wody, a także popra-
wę jakości powietrza.

!Zasięg sieci ciepłowniczej można 
sprawdzić na: www.kpec.
bydgoszcz.pl/strefa-inwestora

Trwa przebudowa 
sieci ciepłowniczej 
na Kapuściskach
Jak informuje Urząd Miasta pierwszy tzw. „technologiczny” etap inwestycji KPEC na Kapuściskach został zakończony. 
Dzięki przebudowie sieci ciepłowniczej z blisko 2000 mieszkań zniknęły gazowe podgrzewacze wody.

KPEC | Mat. PraSoWE

Ważne

8,5 mln zł
Koszt inwestycji 

2000
ilość mieszkań objętych 
przebudową

ponad 8000 m
długość nowej sieci 
ciepłowniczej 

KPEC

wykonawca 
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W   Centrum  Zdrowia  Byd-
goszcz Leśna można  sko-
rzystać nie tylko z podsta-

wowej opieki medycznej, ale i umó-
wić  się  na  konsultację  z  wieloma 
specjalistami. - Przychodnia świad-
czy usługi zarówno w ramach umo-
wy z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, jak i na zasadach komercyjnych 
– mówi lek. med. Urszula Puczkow-
ska,  prowadząca  Centrum  Zdro-
wia  Bydgoszcz  Leśna,  klinicysta 
i praktyk. - To niewątpliwe ułatwie-
nie – pacjent może dokonywać wła-
snych wyborów. Poza tym, kładzie-
my  nacisk  na  różnorodność  ofer-
ty, ponieważ zdajemy sobie sprawę, 
że  pacjenci  cenią  sobie  możliwość 
konsultacji  z wieloma specjalistami 
w jednym miejscu.

Zdrowie dzieci

W  Centrum  możliwe  jest,  mię-
dzy  innymi,  przeprowadzenie 
badań  kontrolno-bilansowych,  któ-
re  pozwalają  na  kompleksową  oce-
nę  zdrowia  dziecka.  Jeśli  u  malu-
cha  zostaną  stwierdzone  nieprawi-
dłowości w pracy  i  rozwoju układu 
nerwowego  jest  on  kierowany  na 
zajęcia  rehabilitacji  sensorycznej. 
Odpowiednie  ćwiczenia  pomagają 
zintegrować pracę wszystkich zmy-

słów,  co  z kolei  prowadzi  do  zrów-
noważonego rozwoju dziecka. – Ist-
nieją również inne metody wspiera-
nia rozwoju dziecka – mówi Urszula 
Puczkowska. – To na przykład tera-
pia  behawioralna.  Bazuje  ona  na 
uczeniu dzieci potrzebnych umiejęt-
ności (ich zakres określa wcześniej-
sza  diagnoza),  przy  jednoczesnym 
stosowaniu programu eliminowania 
zachowań  niepożądanych.  Terapia 
ta  jest  podstawą  w  wielu  schorze-
niach, w  tym u  dzieci  ze  spektrum 
autyzmu. Jest też stosowana w pracy 
z dziećmi, o których mówimy, że są 
„niezdiagnozowane”, czyli mają pro-
blemy na przykład z odnalezieniem 
się  w  grupie  rówieśniczej.  Są  nie-
śmiałe lub wycofane.

Zdrowi seniorzy

Kluby  Seniora,  jak  ten  działają-
cy  przy  Centrum  Zdrowia  Byd-
goszcz  Leśna  są  miejscem  spo-
tkań dla osób starszych. Dzięki nim 
seniorzy mogą pobyć z  rówieśnika-
mi,  porozmawiać,  wspólnie  wziąć 
udział  w  zajęciach  pozwalających 
trzymać w formie i ciało i umysł.  – 
Takie  kluby  sprawiają,  że  seniorzy 
mają  ochotę  na  wyjście  ze  swoich 
czterech ścian, nie wycofują się spo-
łecznie. Samotność nie tylko prowa-

dzi do depresji,  tak przecież częstej 
wśród osób starszych. Powoduje też 
problemy  z  leczeniem  chorób  prze-
wlekłych.  Bliskość  drugiego  czło-
wieka jest bardzo ważna – wyjaśnia 
lek. med. Puczkowska.

W Klubach Seniorów prowadzo-
nych w  sposób profesjonalny odby-
wają się nie tylko zajęcia rozwijają-
ce umysł,  takie  jak warsztaty  ręko-
dzieła. Ważne  jest  też ciało,  a więc 

taniec, gimnastyka i… wspólne spa-
cery.

- Wielu seniorów cierpi z powo-
du  chorób  przewlekłych.  Często 
nie  potrafią  poradzić  sobie  z  nimi. 
Zaniedbują  odpowiednią  dietę, 
nie  dostosowują  swoich  aktywno-
ści  życiowych  do  rodzaju  schorze-
nia.    Dlatego  planujemy  otwarcie 
przestrzeni  Bionaturmed,  w  której 
będzie można zadbać o swoje zdro-
wie psychiczne i fizyczne korzysta-
jąc  z  porad  specjalistów  zdrowego 
żywienia – mówi Urszula Puczkow-
ska. – Oczywiście, z  tej przestrzeni 
będą mogły korzystać również  oso-
by młode, które chcą zadbać o swo-
je zdrowie.

Nowa deklaracja

Z  oferty  przychodni,  w  ramach 
świadczeń  opłacanych  przez  NFZ, 
skorzystać  może  każdy,  kto  zło-
ży  deklarację  wyboru  lekarza,  pie-
lęgniarki  POZ  i  położnej  w  nowej 
przychodni.

Dotyczy  to  również osób wcze-
śniej    zapisanych  do  placówki  przy 
ulicy  Czerkaskiej.  Ponowne  uru-
chomienie  przychodni,  która  zarzą-
dzana jest teraz  przez zupełnie inny 
podmiot,  nie  oznacza  automatycz-
nego  przeniesienia  karty  pacjenta 

do nowo powstałej placówki.  - Pra-
gniemy na  to wyczulić wszystkich, 
którzy  kiedyś  korzystali  ze  wspar-
cia działającej  tu dawniej przychod-
ni  –  podkreśla  zarządzająca  Cen-
trum Zdrowia, Urszula Puczkowska. 
- Zgodnie z sugestią NFZ konieczne 
jest ponowne złożenie deklaracji.

!Centrum Zdrowia  
Bydgoszcz Leśna 
ul. Czerkaska 22, Bydgoszcz 
 Godziny pracy: 8:00 - 18:00 
Rejestracja:  52 320 11 17, 

52 320 11 18

Centrum Zdrowia Bydgoszcz Leśna

Nowe otwarcie
W miejscu dawnej przychodni przy ul. Czerkaskiej 22 na bydgoskim osiedlu Leśnym powstała nowa placówka medyczna. 
Z jej usług mogą korzystać pacjenci, nie tylko z okolicy, ale z całego miasta.

Specjaliści
w ramach kontraktu z NFZ

6 lekarzy
podstawowej opieki 
zdrowotnej
• pediatra
• fizjoterapeuta
• urolog
• ortopeda
• logopeda
• psychoterapeuta

Już wkrótce

Przychodnia stopniowo 
będzie poszerzać swoją 
ofertę. Już wkrótce będzie 
można skorzystać z usług 
ginekologa, stomatologa oraz 
opieki domowej.

Komercyjne usługi medyczne

• psycholog
• pediatra
• diabetolog
• chirurg ogólny/ proktolog
• chirurg dziecięcy
• gastrolog
• kardiolog
• endokrynolog
• urolog
• logopeda
• rehabilitacja 
•  rehabilitacja dzieci 

z trudnościami rozwojowymi 
• dermatolog

Ważne dla 
pacjentów
Pacjenci, którzy korzystali 
z dawnej przychodni 
przy ul. Czerkaskiej 
22 i chcą dalej korzystać 
z usług  medycznych 
w tym miejscu, zostaną 
poproszeni o ponowne 
złożenie deklaracji wyboru. 
Karta pacjenta nie jest  
automatycznie przenoszona 
do nowej placówki.

r E K L a M a
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Od  kilku  lat  kluczowi  dewe-
loperzy  nie  skupiają  się  już 
tylko  na  pięciu  najatrakcyj-

niejszych  lokalizacjach,  którymi 
są  Warszawa,  Górny  Śląsk,  Polska 
Centralna,  Poznań  i  Wrocław,  ale 
poszukują  nowych  lokalizacji  bli-
sko najważniejszych szlaków komu-
nikacyjnych.  Zjawisko  to  potwier-
dza  raport  przygotowany  przez  fir-
my  JLL,  Hillwood  i Manpower  pt. 
„Small  town,  big  deal.  Badanie 
potencjału nowych lokalizacji maga-
zynowo-przemysłowych w Polsce”.

Ciekawa lokalizacja

W analizie, która objęła 34 ośrod-
ki  z  miastami  powyżej  100  tys. 
mieszkańców  wraz  z  otaczający-
mi  je  powiatami,  wysokie  oceny 
atrakcyjności uzyskała Bydgoszcz 
– 7. miasto na liście 10 najciekaw-
szych  spośród  nowych  lokaliza-

cji. Warto przy tym podkreślić, że 
różnice  w  rankingu  między  mia-
stami  z  pierwszej  dziesiątki  były 
niewielkie.  Największe  miasto 
województwa  kujawsko-pomor-
skiego  jest  najwyżej  oceniane  za 
rynek  pracy  i  kompetencje  regio-
nalne.  Jest  to  też  jeden  z  trzech 
najbardziej  dojrzałych  rynków 
wśród  nowych  lokalizacji  (po 
Krakowie  i  Kielcach).  Już  teraz 
w  ramach  jednego parku magazy-
nowego można  tu wynająć modu-
ły  o  powierzchni  10  000  mkw. 
Miasto  ma  też  ofertę  dla  najem-
ców  szukających  mniejszych 
powierzchni poniżej 5 000 mkw.

- Konsekwentnie wzmacniamy 
naszą ofertę, dbając o zapewnienie 
dobrze skomunikowanych i uzbro-
jonych  terenów  inwestycyjnych. 
W ostatnim czasie, z pomocą Byd-
goskiej  Agencji  Rozwoju  Regio-
nalnego,  z  powodzeniem  zakoń-
czyliśmy  proces  komercjaliza-
cji  ponad  30-hektarowego  terenu 
należącego do Miejskich Wodocią-
gów  i  Kanalizacji  w  Bydgoszczy, 
na  którym  docelowo  powstanie 

ok.  110  tys.  mkw.  nowoczesnej 
powierzchni  magazynowo-pro-
dukcyjnej. 

Obecnie  przystępujemy  do 
prac  nad  komercjalizacją  kolejne-
go,  ponad  80-hektarowego  obsza-
ru.  Poniesione  nakłady  inwestycyj-
ne  na  uzbrojenie  280-hektarowe-
go  terenu na  obszarze Bydgoskiego 
Parku  Przemysłowo-Technologicz-
nego zaowocowały ulokowaniem na 
tym  terenie ponad 140  firm  i  stwo-
rzeniem 4000 miejsc pracy – mówi 
Rafał  Bruski,  Prezydent  Miasta 
Bydgoszczy.

Pod  względem  dostępności 
odpowiednich  terenów  inwestycyj-
nych  lepszy wynik  spośród wszyst-
kich  lokalizacji  analizowanych 
w raporcie uzyskała tylko Łódź.

Spora liczba 
wykwalifikowanych 
pracowników
Innym  istotnym  atutem  Bydgosz-
czy  jest  dostępność  pracowników. 
Według  danych  Manpower,  rekru-
tacja  stuosobowej  załogi  zakła-
du  produkcyjnego  będzie  naj-
krótsza  w  Białymstoku  i  potrwa 
około 40 dni, ale w Bydgoszczy zaj-
mie  zaledwie  10  dni  dłużej.  Byd-
goszcz wyróżnia się również wyso-
ką  liczbą  uczniów  szkół  zawodo-
wych,  które  kształcą  pracowników 
wykwalifikowanych,  szczególnie 
pożądanych przez firmy produkcyj-
ne.  Pod  tym względem  Bydgoszcz 
dorównuje takim miastom jak Kra-
ków, Poznań i Warszawa.

Jak  podkreślają  władze  miasta, 
Bydgoszcz  dba  o  zachowanie  tech-
nicznego profilu edukacji, zgodnie ze 
strukturą  lokalnej gospodarki, w któ-
rej ponad 50% osób jest zatrudnionych 
w przemyśle – uczniowie  szkół  tech-
nicznych  i  zawodowych  stanowią 
ponad połowę ogólnej liczby uczniów 
szkół średnich w mieście.

Z  raportu  wynika,  że  korzyst-
na dla  rozwoju usług  logistycznych 
i drobnej produkcji w mieście i jego 
okolicach jest średnia stawka godzi-
nowa brutto dla pracownika produk-
cji, która wynosi około 14 zł.

Miasto z potencjałem

Kluczowe  znaczenie  dla  dewelope-
rów  przemysłowych ma  stan  infra-

struktury  w  bezpośrednim  oto-
czeniu  miasta.  Pod  tym  względem 
Bydgoszcz  niewiele  ustępuje  naj-
większym  aglomeracjom  w  Polsce. 
W promieniu 50 km od miasta znaj-
duje  się  ponad  100  km  istniejących 
lub budowanych właśnie dróg szyb-
kiego ruchu. O dostępności transpor-
towej miasta świadczy to, że w cią-
gu  kilku  godzin  można  się  z  nie-
go  dostać  do  bardzo  dużej  liczby 
potencjalnych  odbiorców.  Zdaniem 
ekspertów,  pozycja  Bydgoszczy 
i Kujaw jeszcze się pod tym wzglę-
dem wzmocni po wybudowaniu dro-
gi S5 i planowanej S10. 

-  Coraz  więcej  działających 
w Polsce  firm potrzebuje  nowocze-
snych  powierzchni  magazynowo-
-produkcyjnych  poza  głównymi 
lokalizacjami  logistycznymi.  Roz-
wój  infrastruktury  drogowej  przy-
czynia  się do powstawania nowych 
centrów  logistycznych  w  mniej-
szych lokalizacjach – uważa Hubert 
Michalak,  Prezes Hillwood  Polska. 
- Firma Hillwood Polska  już wcze-
śniej dostrzegła biznesowy potencjał 
Bydgoszczy i okolic, o czym świad-
czą planowane przez nas powierzch-
nie  magazynowe  w  tym  regionie  – 
dodaje. 

Według  raportu  „Small  town, 
big deal” takie miasta jak Bydgoszcz 
stają  się  konkurencyjne  w  stosun-
ku do największych ośrodków dzię-
ki  rozbudowie  sieci  autostrad,  niż-
szym kosztom zakupu gruntów oraz 
bardziej sprzyjającemu rynkowi pra-
cy:  dostępności  pracowników  oraz 
krótszemu procesowi ich rekrutacji. 
Istotną  rolę  odgrywa  też  dobry  kli-
mat inwestycyjny.  ■

Pełna treść raportu dostępna jest 
na stronie internetowej:

Deweloperzy przemysłowi 
chętnie inwestują 
w Bydgoszczy
W Polsce nadal szybko rośnie powierzchnia nieruchomości budowanych w celach logistycznych i produkcyjnych. Uwagę 
inwestorów zaczynają przyciągać już nie tylko największe miasta, ale także te nieco mniejsze, w tym Bydgoszcz.

Bydgoska Łuczniczka | PIxaBay

Ważne

7 miejsce
zajęła Bydgoszcz na liście 
najciekawszych lokalizacji

50 %
zatrudnionych – to 
pracownicy przemysłowi

Budowa S5 i S10

wzmocni pozycję Bydgoszczy

Zaplecze logistyczno

magazynowe – na dobrym 
poziomie
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Wyprzedaż
rocznika
2019

REISKI AUTO SP. Z O.O.  BYDGOSZCZ
ul. Fordońska 353, Bydgoszcz, tel. 506 673 995
Sprawdź dane o zużyciu paliwa oraz CO2 na www.seat.pl
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Czy cyfryzacja służby zdrowia 
jest konieczna?
- Ochrona zdrowia stanowczo za długo 
czekała  na  nowoczesne  rozwiązania. 
E-mail, media społecznościowe, inter-
netowe konto w banku czy e-PIT – to 
już codzienność w życiu Polaków. Dla-
tego stawiamy na cyfryzację  i wyko-
rzystanie technologii w służbie pacjen-
tom.  W  praktyce  oznacza  to,  że  do 
wszystkich  informacji  na  temat  swo-
jego  zdrowia  będziemy  mieli  dostęp 
z komputera lub telefonu komórkowe-
go,  a  zamiast papierowej dokumenta-
cji, będziemy mieli  jej  formę elektro-
niczną. Szczególnie skorzystają na tym 
rodziny  –  na  Internetowym  Koncie 
Pacjenta (które jest dostępne pod adre-
sem pacjent.gov.pl) rodzic, który zgło-
sił  dziecko  do  ubezpieczenia  będzie 
widział  informacje  na  temat  zdrowia 
swoich dzieci, a wnuk, za zgodą babci, 
będzie mógł sprawdzić, czy wykupiła 
ona potrzebne leki. Oprócz tego zyska-
ją  także  lekarze  i  inni  pracownicy 
medyczni. Ma być szybciej, wygodniej 
i  bez  zbędnej  „papierologii”  –  dzięki 
temu będzie więcej czasu na rozmowę 
z pacjentem. 

Informatyzacja  to  jeden  z  priory-
tetów  tego  rządu  w  zakresie  ochro-
ny  zdrowia –  dwukrotnie wspominał 
o tym w swoim expose Premier Mate-
usz  Morawiecki.  Konkretne  efekty 
tych działań już widać m.in. od grud-
nia 2018 roku ZUS obsługuje wyłącz-
nie w formie cyfrowej wszystkie zwol-
nienia  lekarskie,  od  stycznia  2019  r. 
w  każdej  aptece  można  zrealizować 
e-receptę. Aktualnie trwa pilotaż elek-
tronicznych skierowań, a w Minister-
stwie  Zdrowia  prowadzone  są  pra-
ce nad wdrożeniem wymiany elektro-
nicznej dokumentacji medycznej. 

Czy to konieczne? 
-  W  mojej  ocenie  jest  to  wygodne 
i praktyczne. Korzystamy z e-rozwią-
zań  w  wielu  dziedzinach  życia,  bo 
dają  nam nowe możliwości,  a  przede 
wszystkim są wygodniejsze od papie-
ru. Historia stanu zdrowia w telefonie 
komórkowym? To już nie „science fic-
tion” tylko naturalna kolej rzeczy. 

Kończy się pilotaż, a od 8 stycznia 
wszystkie recepty będą mogły być 
wystawiane wyłącznie elektro-
nicznie. Jakie będą z tego korzy-
ści dla pacjenta i całego systemu 
ochrony zdrowia? 
-  Pilotaż  e-recepty  zakończył  się 
w ubiegłym roku. Od 1 stycznia tego 

roku,  już w  każdej  aptece w Polsce 
można  zrealizować  e-receptę.  Każ-
dego  dnia  kolejni  lekarze  odkładają 
papierowe bloczki i zaczynają korzy-
stać z nowej, wygodnej formy. Widać 
to  także  kiedy  popatrzymy  na  licz-
by  –  obecnie  mamy  wystawionych 
ponad 34 miliony e-recept, wystawia 
je ponad 40 tysięcy lekarzy. Każdego 
dnia do systemu e-zdrowia (P1) pod-
łączane  są kolejne podmioty  leczni-
cze, dzięki czemu e-recept  jest każ-
dego dnia coraz więcej.

E-recepta  to  przed  wszystkim 
wygoda  –  nie  można  jej  zgubić  ani 
zniszczyć, a jej treść jest zawsze czy-
telna.  Przy  takiej  recepcie  uniknie-

my też wielu pomyłek – np. brakującej 
pieczątki  czy  podpisu.  Recepty  elek-
troniczne  można  realizować  częścio-
wo, a jeśli jest na niej więcej niż jeden 
lek, to każdy z nich możemy wykupić 
w innej aptece. To także ułatwienie dla 
lekarza – badania z krajów, w których 
e-recepty  działają  od  dawna wskazu-
ją, że to nawet 15-30 minut więcej dla 
pacjentów każdego dnia.

Aby  zrealizować  e-receptę 
wystarczy w aptece podać otrzyma-
ny  SMS-em  lub  mailem  kod,  oraz 
swój numer PESEL. Ci, którzy lubią 
wszystko z przedrostkiem „e-„ mogą 
skorzystać  z  aplikacji  mObywatel, 
która  daje  możliwość  wyświetle-

nia  niezrealizowanych  recept.  Jeśli 
zaś wolimy pozostać przy  tradycyj-
nej  formie,  zawsze możemy  popro-
sić  o  wydruk  informacyjny,  któ-
ry  w  aptece  zeskanuje  farmaceu-
ta.  Wszystkie  informacje  związane 
z  wystawionymi  nam  e-receptami 
znajdziemy  na  Internetowym  Kon-
cie Pacjenta. 

Czyli e-recepta pomoże w  monito-
rowaniu postępu leczenia pacjentów 
i będzie ona pomocna dla lekarzy?
- Dokładnie tak. Na podstawie infor-
macji z pilotażu, już dziś wiemy, że 
nawet  17%  leków  nie  jest wykupy-
wanych  przez  pacjentów.  To  może 

być kluczowe dla skuteczności tera-
pii i dlatego system, który stworzyli-
śmy, da możliwość sprawdzenia tego 
przez  upoważnionego  lekarza  albo 
członka rodziny. 

Osoby starsze obawiają się 
e-recept, tego że nie dostaną blan-
kietu do ręki i nie będę wiedziały 
jak dawkować leki. Czy rzeczywi-
ście mogą mieć obawy?
Osoby  starsze,  które  nie  chcą  brać 
udziału w tej cyfrowej rewolucji, nie 
są za pan brat z nowinkami technolo-
gicznymi oraz nie dysponują  smart-
fonem będą otrzymywać leki w taki 
sam sposób jak dotąd. Oznacza to, że 

Wygodna e-recepta
Rozmowa z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim
od 8 stycznia 2020 roku recepty w Polsce – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – 
będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie.
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W irus  może  być  przeno-
szony  drogą  seksualną 
-    płciową  (przez  stosu-

nek z zakażoną osobą) lub krwiopo-
chodną -  poprzez transfuzję zakażo-
nej krwi, używanie igieł zanieczysz-
czonych  krwią  zakażonych  osób 
(narkomani) oraz wertykalną - przez 
łożysko  lub krew w trakcie porodu, 
a także podczas karmienia piersią.

Kto powinien się badać?

Osoby będące nieświadome zakaże-
nia stanowią realne ryzyko nowych 
zakażeń, szczególnie w okresie bez-
objawowym (może trwać nawet kil-
kanaście lat), dlatego tak ważne jest 
czynne  poszukiwanie  osób  z  grup 
tzw. ryzyka, czy z objawami mogą-
cymi sugerować zakażenie.  

Badanie  w  kierunku  obecności 
wirusa HIV należy rozważyć u każ-
dego  pacjenta  ze  stanami  gorącz-
kowymi  niejasnego  pochodze-
nia,  uogólnionym  powiększeniem 
węzłów chłonnych, utratą masy cia-
ła  czy  przewlekłymi  biegunkami 
oraz w przypadku chorób o nietypo-
wym przebiegu,  nawracających  czy 
trudnych do leczenia.

Ponadto każda kobieta planująca 
lub będąca w ciąży powinna wyko-
nać  badanie  w  kierunku  zakażenia 
HIV,  pacjentki    z  nawracającymi 
zakażeniami grzybiczymi narządów 
płciowych  czy  innymi  choroba-
mi  przenoszonymi  drogą  płciową, 
inwazyjnym  lub  nieinwazyjnym 
rakiem  szyjki  macicy,  dysplazją 
szyjki macicy czy zakażeniem HPV.

U  każdego  pacjenta  chorującego 
na  gruźlicę  również  należy  przepro-
wadzić badanie w kierunku HIV. Nie-
które choroby skóry, zwłaszcza prze-
wlekające się powinny także zwrócić 
uwagę lekarza na możliwość zakaże-
nia retrowirusowego – np. łojotokowe 
zapalenie skóry, półpasiec, opryszczka 
narządów  płciowych,  mięsak  Kapo-
siego,  nowotwory  skóry  czy  nawra-
cające infekcje grzybicze jamy ustnej, 
narządów płciowych.

Czy HIV i aIDS to to samo? 

HIV  to  wirus  ludzkiego  niedobo-
ru  odporności  ,  który wraz  z  trwa-
niem zakażenia może prowadzić do 
rozwoju AIDS.   Możemy przez  lata 
być  zakażeni   HIV  i  nie mieć  żad-
nych  objawów  chorobowych  lub 
objawy  bardzo  dyskretne,  na  któ-
re  nie  zwracamy  większej  uwagi. 
Dopiero jak wirus zaczyna niszczyć 
nasz  układ  odpornościowy,  obni-
ża się liczba limfocytów CD4, poja-
wiają się typowe objawy kliniczne – 
utrata masy ciała, stany gorączkowe, 
przewlekłe biegunki, zapalenie łojo-

tokowe  skóry,  zakażenie  grzybicze, 
gruźlica,  pneumocystozowe  zapale-
nie płuc, toksoplazmoza i inne.  

AIDS to zespół nabytego niedobo-
ru  odporności  (ang. Acquired  Immu-
ne Deficiency Syndrome), czyli końco-
we stadium zakażenia wirusem  ludz-
kiego  niedoboru  odporności  (HIV). 
Układ  immunologiczny  chorego  jest 
tak wyniszczony, że zaczyna on choro-
wać najpierw na choroby o łagodniej-
szym  przebiegu,  a  potem  poważniej-
sze, nawet na  niektóre nowotwory.

Konieczne leczenie

Na szczęście nasza wiedza o HIV jest 
coraz większa. Edukacja, postęp medy-
cyny,  wczesne  rozpoznanie,  leczenie 
i regularne badania kontrolne, sprawi-
ły, że obecnie zakażenie HIV traktuje 
się  jako chorobę przewlekłą, chorobę, 
z którą można normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie, a w porę leczona nie 
doprowadzi do rozwoju AIDS. Dlatego 
tez tak ważne są badania profilaktycz-
ne.  Jeśli  wykryjemy  zakażenie  chory 
dostaje leki antyretrowirusowe i przez 
wiele lat może normalnie żyć. ■

dr med. Paweł rajewski, prof. WSG, konsultant wojewódzki w dziedzinie 
chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego | Mat. PraSoWE

W Polsce 
zakażonych 
HIV jest około 
23 tysiące osób 
dorosłych, 
w tym 
200 dzieci. 

1 grudnia Światowy Dzień AIDS
Zrób test na HIV!  Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na normalne życie i hamuje nieświadome rozprzestrzeniani się 
choroby wśród społeczeństwa.

 

na  zakończenie  wizyty  lekarz  wrę-
czy im wydruk informacyjny recep-
ty z nazwą i dawką leku bądź leków 
i na tej podstawie będą mogli wyku-
pić je w aptece – a w przypadku np. 
leków  75+  –  otrzymać  bezpłatnie 
zlecone lekarstwa. 

Blisko do dwóch lat blankie-
ty zwolnienia lekarskiego otrzy-
mujemy w formie elektronicz-
nej, do tego już się przyzwyczaili-
śmy. W przyszłym roku wszystkie 
recepty będą w formie elektro-
nicznej. Natomiast w 2021 u leka-
rza otrzymamy też e-skierowanie. 
W  jaki sposób może to usprawnić 
system opieki zdrowotnej?

- Po pierwsze, e-skierowanie umoż-
liwi  korzystanie  z  rejestracji  inter-
netowej  lub  telefonicznej.  Wystar-
czy podać kod skierowania i numer 
PESEL, aby zapisać się do specjali-
sty czy zarezerwować termin zabie-
gu w szpitalu. Nie trzeba już będzie 
wybierać  się  do  placówki  tylko  po 
to,  aby  dostarczyć  papier.  Co  na 
pewno  będzie  dużo  wygodniej-
sze  dla  pacjentów.  Po  drugie,  przy 
e-skierowaniu  unikniemy  rejestro-
wania się do tego samego specjalisty 
w więcej niż  jednej placówce przez 
jedną  osobę.  Dziś  mamy  sygna-
ły o takich sytuacjach, które nieste-
ty  wydłużają  termin  dostępny  dla 
innych pacjentów.

Na portalu Pacjent.gov.pl moż-
na uzyskać dostęp do Interneto-
wego Konta Pacjenta, w jaki spo-
sób usprawnia ono nasz, pacjen-
tów kontakt ze opieką zdrowotną? 
- Internetowe Konto Pacjenta to bez-
płatna, internetowa aplikacja, dzięki 
której w  łatwy,  szybki  i  bezpieczny 
sposób każdy odnajdzie ważne infor-
macje  na  temat  swojego  zdrowia. 
Znajdziemy tam recepty i skierowa-
nia wystawione dla nas oraz naszych 
dzieci,  a  także wszystkie  świadcze-
nia  i  leki, za które zapłacił Narodo-
wy  Fundusz  Zdrowia.  Dzięki  krót-
kiej  ankiecie  sprawdzimy,  czy  nie 
warto skorzystać z jednego z progra-
mów  profilaktycznych  finansowa-

nych  przez  Ministerstwo  Zdrowia. 
Na portalu pacjenta znajdziemy tak-
że informacje o tym, jak dbać o zdro-
wie i jak korzystać z opieki zdrowot-
nej finansowanej przez NFZ. 

W przyszłym roku ma rozpocząć 
się digitalizacja dokumentacji 
medycznej. Starsze osoby obawia-
ją się, że nie będą miały dostępu do 
„chmury” ze swoimi badaniami. 
-  Informację,  która  jest  już  w  syste-
mie, można łatwo wydrukować i prze-
chowywać taki wydruk w domu. Nie-
stety, w druga stronę to tak nie działa. 
Wyobraźmy sobie, że te wyniki chce-
my pokazać lekarzowi, który przyjmu-
je w  innym mieście.  Jeśli mamy  tyl-

ko papier, to musimy udać się do nie-
go osobiście. Natomiast jeśli wszystko 
jest  w  systemie,  wystarczy    wyrazić 
zgodę na  to,  aby  taki  specjalista uzy-
skał  dostęp  do  niezbędnych  informa-
cji.  To  znacznie  wygodniejsze  i  bez-
pieczniejsze niż noszenie ze sobą pliku 
dokumentacji medycznej. 

Czy przewiduje się wprowadzenie 
sztucznej inteligencji do procesów 
obsługi ochrony zdrowia?
- Komputer nigdy nie zastąpi  lekarza, 
ale może mu bardzo pomóc i usprawnić 
pracę. Żeby to było możliwe, musimy 
zacząć od podstaw i przenieść informa-
cje na temat naszego zdrowia z papieru 
do systemów informatycznych. ■

Reklamuj się
z nami skuteczniej
zapytaj o szczegóły

reklama@bydgoszcz.com
tel. 664 125 126

r E K L a M a
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W   zeszłym  roku  jarmark 
przyciągnął  tysiące  byd-
goszczan  i  turystów. 

Chcemy, by w tym roku było podob-
nie.  Początek w Mikołajki,  6  grud-
nia, a zakończenie – tuż przed samy-
mi świętami, 22 grudnia. 

Na  ulicy  Mostowej  unosić  się 
będzie  aromat  tradycyjnego  grzań-
ca,  korzennych  pierników  i  innych 
świątecznych potraw. Na odwiedza-
jących czekać będą nie tylko straga-
ny, ale moc atrakcji i niespodzianek, 
w tym również kulinarnych. Gorąca 
czekolada,  grzaniec  z  goździkami, 
tradycyjny barszcz czerwony, piero-
gi w wielu smakach, wędzone  ryby 
i  zdrowe  miody  to  tylko  niektóre 
smakołyki z oferty gastronomicznej. 
Na jarmarku kupimy także bombki, 
ozdoby oraz rękodzieło. Nie zabrak-
nie występów artystycznych, a świe-
cące  po  zmroku  anielskie  skrzydła 
będą doskonałym tłem do zrobienia 
sobie pamiątkowych zdjęć ze  świą-
tecznej Bydgoszczy. 

W  tzw.  „bydgoskim  domku”  – 
każdego  dnia  inne  stowarzyszenie, 
fundacja, warsztat terapii zajęciowej 
czy organizacja pozarządowa zapra-
szać  będą  do  zakupów  własnych 
wyrobów, oryginalnych i niepowta-
rzalnych.  Goście  odwiedzający  jar-
mark  przygotują  potrawy  świątecz-
ne  pod  czujnym  okiem  szefa  kuch-
ni  Chaty  Kujawskiej  –  Wojciecha 
Grześkowiaka i posłuchają porad na 

temat samodzielnego przygotowania 
dekoracji.

Bajkową częścią jarmarku będzie 
zimowe  wesołe  miasteczko.  Naj-
większą  atrakcją  będzie  karuze-
la    „Młyńskie  Koło”,  obok  stanie 
Kryształowy Pałac, a w nim Labirynt 
Luster.  Dla  najmłodszych  przygoto-
waliśmy mały rolercoster, kulę śnież-
ną oraz gry zręcznościowe. Wstęp na 
atrakcje będzie biletowany.

Świąteczna scena muzyczna 
przy Grodzkiej

Każdego dnia u zbiegu ul. Grodzkiej 
i Mostowej będzie można zasłuchać 
się w muzyce na żywo w wykonaniu 
wyjątkowych  artystów.  Od  ponie-
działku  do  piątku muzyka w  świą-
tecznym klimacie popłynie od godz. 
16-stej,  a  w  weekendy  –  już  od 
14-stej.  Na  scenie  pojawi  się  m.in. 
Magda  Steczkowska  (14.12,  godz. 
17),  Future  Folk  (20.12,  godz.  18), 
Żuki  i  kapela  Cynamony.  W  cza-
sie  jarmarku  usłyszymy  też  zespo-
ły  z  bydgoskich  uczelni: Akademii 
Muzycznej i Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego. Na scenie zaprezen-
tuje się też Chór Akademicki UKW 
pod dyrekcją prof. Bernarda Mendli-
ka (13.12, godz. 19). Ze sceny popły-
ną  jazzowe brzmienia  dzięki  kwar-
tetowi  Doctor  Jazz  oraz  duetowi 
z Akademii Muzycznej Czarnecki & 
Gierek. ■

Moc atrakcji podczas 
Bydgoskiego Jarmarku 
Świątecznego
Bajkowe zimowe miasteczko, a w nim młyńskie koło i kryształowy pałac. Do tego lokalne 
przysmaki, oryginalne rękodzieło, świąteczne zapachy, które razem stworzą wyjątkową 
atmosferę nieopodal Brdy. Już dziś zapraszamy na Bydgoski Jarmark Świąteczny, który 
rozpocznie się 6 grudnia, a zakończy dwa dni przed wigilią.

Jarmark 2019 - wizualizacja | Mat. UM

otwarcie  biura europosła radosława Sikorskiego | fot. Mat. PraSoWE

Bajkowe 
atrakcje
Koncerty świąteczne:

13.12, godz. 19.00 - Chór 
Akademicki UKW pod 
dyrekcją prof. Bernarda 
Mendlika  
14.12, godz. 17.00 - Magda 
Steczkowska ze specjalnym 
świątecznym koncertem  
20.12, godz. 18.15 - Zespół 
Future Folk 

Spektakle dla dzieci: 

14.12, godz. 14.30 - bajki dla 
dzieci Mikołajki ze Śnieżniej 
Bajki   
15.12, godz. 14.00 - FUNimki  
15.12, godz. 15.30 – Grincz 
15.12, godz. 17.15 – koncert 
Siostry Wajs & Stonoga

Rzeźby lodowe:

6.12, godz.14.30 – 19.30  - 
postaci Anny i Elsy z bajki „ 
Kraina lodu” 
14.12, godz. 14.30 – 19.30  - 
Królowa Lodu stojąca przy 
tronie lodowym

W Bydgoszczy otwarte 
zostało biuro europosła 
Radosława Sikorskiego
25 października europoseł radosław Sikorski oficjalnie 
otworzył swoje bydgoskie biuro. Podobne powstaną we 
wszystkich miastach prezydenckich województwa.

Bydgoskie biuro mieści się przy 
ul.  Długiej  64/2.  Wcześniej 
z  tego  samego  lokalu  korzy-

stał europoseł Tadeusz Zwiefka. 
-  Biuro  de  facto  już  pracu-

je.  Pierwsza  wizyta  w  Brukse-
li  m.in.  samorządowców  z  całe-
go  województwa  już  się  odbyła. 
Kolejna  na  wiosnę.  Zapraszamy 
do  zgłaszania  się. — mówił  Rado-
sław  Sikorski  na  otwarciu  biura. 
 Europoseł  zapowiedział,  że będzie 
organizował m.in. konkursy wiedzy 
o Unii Europejskiej, dlatego nawią-
zał  współpracę  ze  Stowarzysze-
niem  „Europa  Kujaw  i  Pomorza”.  
-  Będziemy  służyć  pomocą  we 
wszelkich  sprawach  związanych 
z Unią. Parlament Europejski to nie 
jest  jakiś  obcy  parlament,  ale  nasz 
własny. Jest częścią naszego porząd-
ku prawnego. Stało się tak na mocy 
traktatów, które ratyfikowaliśmy. — 
zaznaczył.

W  otwarciu  uczestniczył  rów-
nież  prezydent  Bydgoszczy  Rafał 
Bruski.

-  Cieszę  się,  że  biuro  jest  tak 
blisko  ratusza.  Będę  mógł  łatwo 
dotrzeć, ale jednocześnie zapraszam 
europosła do ratusza. Otwarcie euro-
posła  na  samorządowców  to  dobry 
prognostyk na przyszłość . — powie-
dział Rafał Bruski, zaznaczając jed-

nocześnie,  że  z  europosłem  Sikor-
skim współpracuje już od wielu lat. 

Były  szef MON  i MSZ niedaw-
no został wybrany szefem delegacji 
Parlamentu Europejskiego ds. relacji 
z USA. W przyszłym tygodniu euro-
poseł weźmie udział w  delegacji PE 
do  Zgromadzenia  Ogólnego  Orga-
nizacji  Narodów  Zjednoczonych 
w Nowym Jorku oraz w spotkaniach 
w  Kongresie  w  Waszyngtonie,  by 
następnie  w  Baltimore  spotkać  się 
z Polonią.

Sikorski  dzięki  współpracy 
z  bydgoskim  samorządem  pełnił 
również  funkcję  przewodniczącego 
rady  nadzorczej  Bydgoskiego  Par-
ku Przemysłowo-Technologicznego. 
Środki, które europoseł otrzymywał 
w  ramach  wynagrodzenia  w  BPPT 
przekazywał na użytek bydgoskiego 
domu dziecka.

- Dzięki temu zaprzyjaźniłem się 
z bydgoskim domem dziecka. Z tego 
miejsca  chcę  zaapelować  o  szczo-
drość  dla  dzieci,  które  potrzebują 
wsparcia. — zaznaczył europoseł.

Sikorski  zapowiedział,  że  biu-
ra otworzy we wszystkich miastach 
prezydenckich  regionu.  Dwa  tygo-
dnie temu wraz z posłem Tomaszem 
Szymańskim otworzył  kolejne,  tym 
razem w Grudziądzu. ■
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Opera Nova
Dziadek do orzechów 
Balet

6 grudnia (piątek), godz. 19:00

7 grudnia (sobota), godz. 17:00

8 grudnia (niedziela), godz. 17:00

W końcowych latach życia Pio-
tra  Czajkowskiego,  kontrastujące 
ze  sławą,  otaczającym  go  szacun-
kiem  i  uznaniem  było  narastają-
ce przygnębienie artysty. Bez pracy 
twórczej  życie  było  dla  niego  nie-
możliwe.  Gdy  dyrektorem  stołecz-
nych  teatrów  Petersburga  został 
wykształcony  i  artystycznie  uta-
lentowany  Iwan  Wsiewołożski, 
bardzo  przychylny  kompozytoro-
wi, kierował do niego liczne zamó-
wienia  na  opery  i  balety. Na  ostat-
nie  osiem  lat  życia  Czajkowskie-
go przypada powstanie tak wielkich 
dzieł  jak  m.in.  opery  Dama  Piko-
wa, Jolanta oraz balety Śpiąca kró-
lewna i Dziadek do orzechów. Fran-
cuski  przekład  baśni  E.T.A.Hoff-
manna „Dziadek do orzechów” stał 
się  inspiracją  dla  Czajkowskiego 
do  skomponowania baletu pod  tym 
samym  tytułem  do  libretta  Mariu-
sa Petipy i Iwana Wsiewołożskiego. 
Rozpoczął pisanie baletu w 1891 r. 
23  marca  1892  r.  partytura  była 
gotowa.  „Dziadek  do  orzechów” 
wykonany  został  po  raz  pierwszy 
6 grudnia 1892 r. w Teatrze Maryj-
skim  w  choreografii  Lwa  Iwano-
wa.  Pierwsze  powojenne  wysta-
wienie  polskie  „Dziadka  do  orze-
chów”  w  choreografii  Rajmunda 
Sobiesiaka  odbyło  się  w  Bydgosz-
czy,  10  kwietnia  1958  r.  Było  to 
ważne,  wręcz  historyczne,  wyda-

rzenie w historii bydgoskiego teatru 
muzycznego:  pierwsze  samodziel-
ne,  pełnospektaklowe  przedstawie-
nie  baletowe  Studia  Operowego. 
Następnie na afiszu bydgoskiej Ope-
ry  balet  ten  pojawił  się  w  1986  r. 
i grany był na scenie Teatru Polskie-
go  przez  kilkanaście  lat.  Obecna 
realizacja  w  choreografii  prawdzi-
wej gwiazdy baletu, wybitnego tan-
cerza i choreografa Paula Chalmera, 
jest imponująca. 

PaUL CHaLMEr

Tancerz,  choreograf  Urodził  się 
w  Ottawie  w  Kanadzie.  Naukę  tań-
ca  pobierał w National Ballet  Scho-
ol of Canada. Występował także jako 
gościnny solista m.in.: w The English 
National  Ballet,  The  London  City 
Ballet  czy  w  mediolańskim  Teatro 
alla  Scala.  Premiera  nowej  produk-
cji  „Dziadka  do  orzechów”  z  cho-
reografią  Paula  Chalmera  w  Ope-
rze  Nova  w  Bydgoszczy  odbyła  się 
24 października 2015 r. Kolejna pro-
dukcja Paula Chalmera, „Trzej musz-
kieterowie”  z  partyturą  zamówio-
na  u  Jana  Kucery,  miała  premierę 
w marcu 2017 roku w Śląsko-Moraw-
skim Teatrze w Ostrawie (Czechy)

Księżniczka czardasza 
operetka

28 listopada (czwartek), godz. 19:00

29 listopada (piątek), godz. 19:00

30 listopada (sobota), godz. 19:00 

W maju 2014 r. świat muzyczny 
obchodził  100-lecie  powstania”K-
siężniczki  czardasza”.  Opera  Nova 
wystawiła  to  arcydzieło  i  włączyła 
jako kolejną – po „Hrabinie Maricy” 
-  operetkę  Emmericha Kálmána  do 
swego repertuaru. W 1914 roku Kál-
mán  mógł  już  liczyć  na  współpra-
cę z najwybitniejszymi  librecistami 
wiedeńskimi. Leo Stein  i Béla  Jen-
bach przedstawili mu libretto osnu-
te wokół miłości syna arystokratycz-
nej  rodziny  austriackiej  zbliżonej 
do  dworu  cesarskiego  do  szanso-
nistki  z  budapeszteńskiego  teatrzy-
ku.  Kálmán  pracował  nad  muzy-
ką, gdy pracę przerwał mu wybuch 
I  wojny  światowej.  Ostatecznie 
operetka  miała  premierę  13  listo-
pada  1915  roku  na  scenie  Johann-
-Strauss  Theater.  Odtąd  datuje  się 
jej  pełen  sukcesów  „pochód”  przez 
najlepsze  sceny  muzyczne  Europy. 

Kultura w Bydgoszczy
Listopad pomimo swej jesiennej aury obfituje w mnóstwo ciekawych wydarzeń, które z pewnością zrekompensują nam 
aurę, którą możemy spotkać za oknem. 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. 

KPCK: ambasadorzy Małych ojczyzn

opera Nova: Księżniczka czardasza KPCK: ten piękny czas – kolędowanie
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To  arcydzieło  operetki  powstawa-
ło  w  przededniu  I  wojny  świato-
wej. Libretto oddaje prawdę o zmie-
niającym  się  świecie:  przemianach 
w  obyczajowości,  rozpadzie  sta-
rych struktur społecznych. Wojciech 
Adamczyk: reżyser operowy i filmo-
wy, Piotr Wajrak: muzyczny sprawca 
sukcesu „Śpiącej królewny”  i „Hal-
ki”, Maria Balcerek: autorka olśnie-
wających  kostiumów  do  „Barona 
cygańskiego”  oraz  Zofia Rudnicka: 
współautorka świetnej formy opero-
wych tancerzy – tak najkrócej scha-
rakteryzować  można  realizatorów 
najbliższej premiery Opery Nova. 

Kujawsko-
Pomorskie 
Centrum Kultury 
(KPCK)
„ten piękny czas – 
kolędowanie” – otwarcie 
wystawy
5 grudnia (czwartek) godz. 19:00

Wstęp wolny

Elementy  wyposażenia  kolęd-
ników,  gwiazdy,  szopki,  turonie, 
maszkary,  kozy  oraz  zdjęcia  archi-
walnych  i  współczesnych  grup 
pozyskane  z  Muzeum  Etnograficz-
nego  w  Toruniu  i  Muzeum  Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wło-
cławku  składają  się  na  świąteczną 
wystawę, którą od 5 grudnia br. do 
7 lutego 2020 r. będzie można oglą-
dać w  Salonie  Hoffman Kujawsko-
-Pomorskiego  Centrum  Kultury 
w Bydgoszczy. 

Czas  świąt  Bożego  Narodzenia 
i  karnawału  to mimo  zimowej  aury 
najbardziej  radosny  czas  w  ludo-
wej obrzędowości. Kolędowanie, do 
którego  przygotowania  trwały  już 
w adwencie kończyło się w zapusty. 
Przybycie  kolędników  zwiastowało 
pomyślność  i było dobrą wróżbą na 
nowy rok, dlatego każdy obdarowy-
wał ich w zamian łakociami i drob-

nymi  datkami. Kawalerowie  ukryci 
za przebraniami i maskami śpiewali 
kolędy,  hałasowali,  żartowali,  popi-
sywali się, trzaskali z batów „na uro-
dzaj”, czasem odgrywali „herody”. 

W  okresie  świąt  grupie  przewo-
dzili gwiazdor niosący piękną gwiaz-
dę  betlejemską  i  śpiewający  pasto-
rałki chłopak z szopką. Towarzyszy-
li  im  często  Herod,  diabeł,  śmierć, 
żyd,  baba  i  dziad,  zwierzęce  masz-
kary – turoń, koza, koń, miś, bocian. 
Później pojawiali się Trzej Królowie, 
muzykanci, małpy i brodacze, żołnie-
rze  i  policjanci.  Każdy  region  miał 
oczywiście swoje tradycje kolędowa-
nia ale wspólne  im było  już od cza-
sów przedchrześcijańskich chodzenie 
po kolędzie  i powszechna wesołość. 
Większość zwyczajów pozostała  już 
tylko  wspomnieniem  ale  są  jeszcze 
regiony  kultywujące  stare  tradycje. 
Wśród nich  są nasze Kujawy  słyną-
ce  z  barwnych  i  zawadiackich  grup 
zapustnych. 

Otwarcie  wystawy  uświetni 
koncert Raffa Quartet. Zespół  two-
rzą  absolwenci  polskich  i  zagra-
nicznych  uczelni  muzycznych  sku-
pieni  wokół  Orkiestry  Opery 
Nova  w  Bydgoszczy:  Filip  Lip-
ski (I skrzypce), Justyna Cieślak (II 
skrzypce),  Michał  Rak  (altówka), 
Cecylia Stanecka (wiolonczela). 

Artyści  sięgają  po  dzieła  kla-
syków  gatunku,  jak  i  współczesne 
kompozycje,  nieustannie  poszuku-
jąc nowych brzmień i intrygujących 
interpretacji.  Chętnie  też  wyko-
nują  muzykę  rozrywkową,  gdzie 
w  oparciu  o  wysublimowane  aran-
żacje, z prostych kompozycji potra-
fią wydobyć nową  jakość  i niezwy-
kłą energię. 

Ambasadorzy Małych 
Ojczyzn 
– podsumowanie II edycji 
konkursu

29 listopada o godz. 13:00  
w Salonie Hoffman

Odbędzie  się  podsumowanie 
i ogłoszenie wyników II edycji kon-
kursu AMBASADORZY MAŁYCH 

OJCZYZN  organizowanego  przez 
Kujawsko-Pomorską  Organizację 
Turystyczną. 

Uroczyste  wręczenie  nagród 
poprzedzi  prezentacja  wysta-
wy  „Niepewny  czas  –  Bydgoszcz 
w  latach  1918-1920”,  połączo-
na  z wystąpieniem  kuratora wysta-
wy  Krystiana  Straussa  z  Pracowni 
Dziedzictwa  Kulturowego  Kujaw-
sko- Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy. 

W  tym  roku  konkurs  został 
zaadresowany  do  szkół  podstawo-
wych naszego województwa. Wzię-
li  w  nim  udział  uczniowie  z  Toru-
nia,  Kościelca,  Tłuchowa, Wabcza, 
Koronowa,  Lipna,  Raciąża,  Błen-
nej,  Chrostkowa,  Sosnowa,  Kiku-
ła, Lubianki, Występu, Solca Kujaw-
skiego, Służewa i Bydgoszczy. 

Powołane  jury  oceniało  prace 
w  kategoriach  plastycznej,  wydaw-
niczej oraz sztuk wizualnych. Wyni-
ki konkursu dostepne są na stronie: 
www.konkurs.kujawsko-pomor-

skie.travel

Teatr Polski 
Ptak 
Spektakl

1 grudnia godz. 16:00 mała 
scena/ przestrzeń dużej sceny 

Magda Drab reżyseruje niemalże 
stuletni tekst, w którym szuka odpo-
wiedzi  na  pytanie,  czy  teatr  może 
coś zmienić? Czy śmiech i obcowa-
nie ze sztuką mogą sprawić, że sta-
niemy  się  lepsi?  Czy  to  na  pew-
no ptak? A może to jakaś metafora? 
Symbol  czegoś  wielkiego?  Jakiejś 
nadchodzącej  zmiany?  Zwiastun 
końca znanego nam świata? 

Teatr od zawsze marzy o tym, by 
wpływać na rzeczywistość, zabierać 
głos w sprawach publicznych, nadą-
żać za aktualnymi problemami spo-
łecznymi. Sztuka w ogóle  to narzę-
dzie  podejrzane,  operujące  podtek-
stami i szukające wolności. A co ze 
sztuką, która  jest  tylko próbą dania 
ludziom  odrobiny  piękna  i  rado-
ści?  Co  z  komedią,  która  jest  tyl-
ko komedią? Co jeśli ptak to po pro-
stu…  ptak.  Żadnych  podtekstów, 

zero  polityki,  czy  współczesnych 
odniesień – w końcu coś dla zabawy. 
Ale czy na pewno? 

I o czym właściwie  jest  ta sztu-
ka?  Mieszkańcy  pewnego  miasta 
dowiadują  się,  że  następnego  dnia 
nad  ich głowami wzniesie  się wiel-
ki  złocisty  ptak.  Podobno  jakichś 
natchniony student szykuje niezapo-
mniane widowisko,  na  które  zapra-
sza 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. Mag-
da Drab  reżyseruje niemalże stulet-
ni  tekst, w  którym  szuka  odpowie-
dzi  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  rzeczy-
wistość w ogóle  się  zmienia? Może 
do zmiany potrzebny jest ptak?

Filharmonia 
Pomorska
OD GERSHWINA  
DO BEATLESÓW  
NA ANDRZEJKI 
KoNCErt Z NIaNIĄ 

29 listopada o godz. 19.00

Zapraszamy  do  filharmonii  na 
koncert  „Od  Gershwina  do  Beatle-
sów  na  Andrzejki”  pod  batutą  Sła-
womira Chrzanowskiego w wykona-
niu Orkiestry  Symfonicznej  Filhar-
monii Pomorskiej. 

Sympatyczne wieczory muzyczne 
organizowane w dniu imienin Andrze-
ja są stałą i bardzo wyczekiwaną przez 
słuchaczy  pozycją  repertuaru  Fil-
harmonii. W  tym  roku  urozmaicony, 
pełen popularnych i pięknych melodii 
program  zaoferuje  niekwestionowany 
mistrz takich nastrojowych i przyjem-
nych  koncertów  –  Sławomir  Chrza-
nowski,  od  1990  dyrektor  naczelny 
i  artystyczny  Filharmonii  Zabrzań-
skiej.  Wśród  proponowanych  kom-
pozytorów są znane i wybitne nazwi-
ska jak George Gershwin – „Król jaz-
zu”,  Richard  Rodgers  –  autor  ponad 
900  piosenek  i  40  broadwayowskich 
musicali,  Hans  Zimmer  i  John  Wil-
liams – sławni twórcy muzyki filmo-
wej czy Arturo Márquez, kompozytor 
meksykański, chętnie sięgający po tra-
dycyjną muzykę swego kraju. W tema-
tykę  koncertu wprowadzi Magdalena 

Kultura W BydgOSzCzy

MCK: Małe animocje na Mikołajki „Basia 3”
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Miśka,  od  2005  pracująca  w  zespo-
le RMF Classic. Autorka wielu radio-
wych programów, poświęconych sztu-
ce filmowej.

WyDarZENIE 
IMPrESaryJNE 
GRUPA MOCARTA 
I PRZYJACIELE

30 listopada o godz. 18:00

Bilety do nabycia w kasie.

Jesień  z  roku  na  rok  przyno-
si coraz więcej frustracji w polskim 
społeczeństwie  z  powodu  deszczy, 
zimna  i  nieoczekiwanych  wiatrów. 
Wychodząc temu na przeciw zapra-
szamy Państwa na andrzejkowy kon-
cert Grupy MoCarta i Przyjaciół. 

Zaproszenie do udziału 
w koncercie przyjęli: 

Jaromir Nohavica, który pisze tek-
sty  piosenek,  komponuje,  śpiewa,  gra 
na gitarze oraz na heligonce.  I ma  to 
coś,  czego  nie  można  zdefiniować. 
Coś,  czym  hipnotyzuje  publiczność 
podczas  swoich  koncertów  w  Cze-
chach i Polsce. Grupa MoCarta będąca 
pod silnym wrażeniem talentu Jaromi-
ra Nohavicy spotka się z nim na scenie. 

Ireneusz Krosny, mim z którym 
Grupa MoCarta  występuje  od  wie-
lu lat. Jest on nie tylko estradowym 
partnerem zespołu, ale także ich nie-

świadomym  nauczycielem  sztuki 
kabaretowej. 

Katarzyna  Pakosińska  –  artyst-
ka  kabaretowa,  aktorka,  konferan-
sjerka.  Jej  firmowym  znakiem  jest 
szalony śmiech, którego i tym razem 
z pewnością nie zabraknie. 

Wspólne  koncerty,  godziny  roz-
mów na próbach, w samochodzie czy 
w garderobie scementowały te relacje 
i  przeobraziły  je  w  przyjaźnie.  Kon-
cert  „Grupa  MoCarta  i  Przyjaciele” 
powstał, aby słuchacze mogli choćby 
przez dwie godziny cieszyć się życzli-
wością i sympatią emanującą ze sceny. 
Każdy z Artystów podczas  tego kon-
certu wykona ulubione utwory z wła-
snego  repertuaru,  niektóre  wspólnie 
z kwartetem. Grupa MoCarta również 
zagra to, co ma najlepszego. A wszyst-
ko w atmosferze przyjaźni, której nie 
da się ukryć.

MCK (Miejskie 
Centrum Kultury)
Małe animocje na Mikołajki: 
„Basia 3”

6 grudnia w piątek o godz. 17:00

W  Kinie  Orzeł  zobaczymy  trzecią 
odsłonę  przygód  ulubienicy  przed-
szkolaków, znanej wielbicielom kul-
towej serii książek Basi. 

Bilety do kupienia w kasie.

Wstęp 5 zł.

Film  dla  dzieci  pt.:  „Basia  3” 
w reżyserii Marcina Wasilewskiego, 
Łukasza Kacprowicza oraz Roberta 
Jaszczurowskiego to trzecia odsłona 

przygód ulubienicy przedszkolaków. 
W  kolejnych  czterech  epizodach 
Basia,  z  właściwym  sobie  urokiem 
i  energią,  stawia  czoła wyzwaniom 
codzienności:  zmaga  się  z  domo-
wym bałaganem, radzi sobie z kolej-
nymi obowiązkami, nawiązuje nowe 
przyjaźnie  i  przygotowuje  się  do 
Świąt. Basia to 5-latka, która nie tyl-
ko uczy się świata wokół siebie, ale 
też go kształtuje. Rodzicom pozwa-
la spojrzeć na życie z dziecięcej per-
spektywy  i  ma  pozytywny  wpływ 
na przyjaciół w przedszkolu. 

„Basia  3”  to  adaptacja  książek 
z  kultowej  serii  stworzonej  przez 
Zofię Stanecką  i Mariannę Oklejak. 
Reżyser  Marcin Wasilewski  zacho-
wał styl rysunków i poczucie humo-
ru  charakterystyczne  dla  książek 
o Basi. Partnerem filmu jest wydaw-
nictwo Egmont Polska, które  już od 
10  lat  wydaje  serię  o  przygodach 
rezolutnej  Basi,  która  jest  pierw-
szą na polskim rynku próbą wypro-
mowania na szeroką skalę polskiego 
współczesnego bohatera dziecięcego.

Mikołajki w Kinie orzeł: 
„Jak zostać Świętym 
Mikołajem”
6 grudnia o godz. 18.00

Wstęp: 11/14 zł.

Lucia mieszka ze swoimi rodzi-
cami na północy Grenlandii. Jej tata 
pracuje jako Święty Mikołaj. Dziew-
czynka chciałaby pójść w ślady ojca 
i  uczyć  się  tajników  jego  zawodu. 

Niestety tylko chłopcy mogą uczęsz-
czać  do  międzynarodowej  szkoły 
dla Mikołajów. Lucia nie daje jednak 
za  wygraną  i  przekonuje  dyrektora 
szkoły, aby pozwolił jej udowodnić, 
że jest tak samo dobra jak oni. 

By  to osiągnąć, musi  spełnić naj-
większe,  świąteczne  marzenie  pew-
nego  chłopca  o  imieniu  Albert  — 
sprawić,  aby  jego  ojciec  cierpiący 
na  tajemniczą  chorobę  wyzdrowiał. 
Mężczyzna został nią zarażony przez 
Krampusa  —  Złego  Ducha  Świąt. 
Dziewczynka  zdaje  sobie  sprawę,  że 
to  zadanie  niemalże  nie  do  wyko-
nania.  Jednak  to  jej  nie  powstrzy-
muje.  Wraz  ze  swym  ojcem  wyru-
sza  na  poszukiwania  Złego  Ducha 
Świąt. Tak rozpoczyna się niesamowi-
ta, świąteczna przygoda, podczas któ-
rej  Lucia  pozyska  niespodziewanych 
sprzymierzeńców,  z  pomocą  których 
zmierzy się z Krampusem.

LPKiW 
Myślęcinek
Listopad 2019 

-  Podsumowanie  akcji  pn.  „Zbiera-
my żołędzie dla zwierząt” w ZOO

Grudzień 2019 

-  Zawody  narciarskie —  rozpoczę-
cie  sezonu  zimowego na  stoku nar-
ciarskim  -  Organizacja  Mikołajek 
w ZOO ■

MCK: Mikołajki w Kinie orzeł „Jak zostać Świętym Mikołajem”
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU
NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU KOBIET W CIĄŻY I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW

ul. Jagiellońska 41 
Zabytkowy budynek z cegły z wieżą zegarową przed galerią handlową Focus

tel. 52-554-35-55, 515-492-959   www.bierhalle.pl

 Bawarski klimat
 Promocje na barze
 Zespół na żywo

  Szerokie menu 
na indywidualne zamówienie

Rezerwuj już dziśSYLWESTER 2019

199
zł za osobę

Spraw przyjemność swoim pracownikomi zrób u nas Wigilię!

Kultura W BydgOSzCzy
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Poprzedni  rekord  CITY  TRA-
IL  miał  już  całkiem  dłu-
gie  wąsy  –  został  ustanowio-

ny  w  2014  roku  przez  Mateusza 
Maika  w  Poznaniu.  –  Wiedziałem, 
jaki  jest  rekord  trasy  w  Bydgosz-
czy.  Nie  wiedziałem  natomiast, 
jaki  jest  rekord  wszechczasów  we 
wszystkich  miastach.  Od  dzisiaj 
już wiem – mówi z uśmiechem Bła-
żej. - Mimo, że w Bydgoszczy odby-
ło się już ponad 40 biegów w ramach 
CITY  TRAIL,  to  dotąd  nie  mia-
łem okazji wziąć w  nich  udziału  ze 
względu  na  zgrupowania  i/lub  zbli-
żające  się  maratony.  Zawsze  sobie 
mówiłem,  że  jeśli  nadarzy  się  oka-
zja  do  startu,  to  będę  chciał  pobiec 
rekord  trasy w Bydgoszczy. Dzisiej-
szy  bieg  świetnie wkomponował  się 
w mój plan treningowy. Kiedyś czę-
sto  startowałem w biegach przełajo-
wych  –  w  2013  roku  wywalczyłem 
tytuł  mistrza  Polski,  reprezentowa-
łem Polskę podczas mistrzostw świa-
ta,  zajmując  28.  miejsce  –  3.  wśród 
Europejczyków.  Wiem,  że  przełaj 
zawsze był moją mocną stroną i czu-
ję,  że  pora wrócić  do  tego  typu  ści-
gania. W przyszłym  roku,  jako  żoł-
nierz  Wojskowego  Zespołu  Spor-
towego  w  Bydgoszczy  będę  miał 
za  zadanie  reprezentować  godnie 
nasz  kraj  na  Wojskowych  Mistrzo-
stwach  Świata  w  Biegach  Przeła-
jowych.  Poważnie  podchodzę  do 
tej  sprawy,  więc  częściej  będziecie 
mogli mnie spotkać na trasach prze-
łajowych  –  także  na  CITY  TRAIL.  
- Uważam zresztą, że biegi przełajo-
we  są  świetnym  elementem przygo-
towań do biegów długich i maratonu. 
Trasa w Bydgoszczy jest szybka i jak 
już  wspomniałem  daje  możliwość 
wykonania wartościowego  treningu. 
Fakt, że jest sporo zakrętów wybijają-
cych z rytmu, ale to element charak-
terystyczny dla przełajów. Wiadomo 
także,  że   wraz  z warunkami  pogo-
dowymi  trasa  będzie  się  w  trakcie 
edycji zmieniała – dodaje zwycięzca 
Maratonu Warszawskiego 2017.

Drugą  lokatę  wywalczył  dzisiaj 
najlepszy  zawodnik poprzedniej  edy-
cji  CITY  TRAIL w  Szczecinie  oraz 
zwycięzca sezonu 2017/2018 w Pozna-
niu – Szymon Belgrau (15:37), a trzeci 
był Adrian Bednarek (15:44).

Wśród kobiet równych sobie nie 
miała  Aleksandra  Brzezińska,  któ-
ra  jest  rekordzistką  CITY  TRAIL 
wśród  kobiet  –  w  listopadzie  ubie-
głego  roku  uzyskała  czas  16:18. 
Dzisiaj  nie  udało  się  pobiec  tak 
szybko,  ale  wynik  16:36  dał  Alek-
sandrze  piąte miejsce  w  klasyfika-
cji open – tylko czterech mężczyzn 

pobiegło  szybciej!  Drugą  loka-
tę  wśród  pań  wywalczyła  Zuzan-
na  Latańska  (17:46),  a  trzecia  była 
Monika Kapera (18:02).

Linię  mety  minęło  506  biega-
czy. W zawodach dla dzieci  i mło-
dzieży, które są nieodłączną częścią 
cyklu  wzięło  udział  280  młodych 
sportowców. 

Kolejny  bieg  w  Myślęcinku  jest 
zaplanowany na 22 grudnia, a następ-
ne:  19  stycznia,  23  lutego,  29  mar-
ca.  Zawody w Bydgoszczy  odbywa-
ją się na pętli poprowadzonej ścieżka-
mi Myślęcinka i Lasów Nadleśnictwa 
Żołędowo. Start, meta i biegowe mia-
steczko każdego z biegów będą zloka-
lizowane na Polanie Różopole.  

Na  cykl  CITY  TRAIL  z  Natio-
nale-Nederlanden  składa  się  sześć-
dziesiąt  biegów  –  po  sześć  w  każ-
dej  z  dziesięciu  lokalizacji  (poza 
Bydgoszczą  są  to:  Katowice,  Łódź, 
Lublin,  Olsztyn,  Poznań,  Szczecin, 
Trójmiasto, Warszawa i Wrocław). 

Informacje  oraz  zapisy  znajdują 
się na stronie www.citytrail.pl. ■

Historyczny wynik 
podczas CITY TRAIL 
w Bydgoszczy
Listopadowy bieg CIty traIL z Nationale-Nederlanden w Bydgoszczy przyniósł ogromne emocje. Błażej Brzeziński, 
sześciokrotny medalista mistrzostw Polski, ustanowił rekord wszechczasów tego ogólnopolskiego cyklu – 5 km pokonał 
w 14 minut i 39 sekund! Zwycięstwo wśród kobiet odniosła żona Błażeja – aleksandra, która wbiegła na metę po 
16 minutach i 36 sekundach. 
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OFERTA HANDLOWA 
WAŻNA OD 26.11 DO 7.12.2019



17bydgoszcz com



18 bydgoszcz com

Zmiany,  które  czekają  wszyst-
kich mieszkańców od 1 stycz-
nia  2020  roku  w  zakresie 

gospodarowania  odpadami  komu-
nalnymi wynikają  tylko  i wyłącznie 
ze zmian w przepisach krajowych tj. 
ustawach  i  rozporządzeniach  –  tłu-
maczył  na  konferencji  zastępca  pre-
zydenta Michał Sztybel

– Jako samorząd prowadziliśmy 
szereg  działań,  które  miały  zmini-
malizować  negatywne  dla  miesz-
kańców  skutki  rządowych  propo-
zycji: składaliśmy uwagi do projek-
tów ustaw i rozporządzeń, braliśmy 
udział w pracach komisji sejmowej, 
wypracowaliśmy  również  wspólnie 
z mieszkańcami optymalne rozwią-
zania odbioru od nich śmieci, wybu-
dowaliśmy  ekologiczne  PSZOKi. 
Zmieniliśmy także zasady przetargu 
na odbieranie śmieci, by oferty były 
bardziej konkurencyjne – dodaje.

Od 1 stycznia będziemy segrego-
wać  śmieci  jednakowo  w  całej  Pol-
sce,  do  pięciu  pojemników.  Po  kilku 
latach  funkcjonowania nowego syste-
mu segregacji odpadów, który przyjął 
się w naszym mieście, co potwierdza 
coroczny wzrost poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia 
papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych 
oraz  mieszkańców  czekają  zmiany. 
W 2016 roku wydano nowe ogólnokra-
jowe  zasady  segregacji.  Stwierdzono, 
że  w  całym  kraju  mieszkańcy  będą 
segregować  śmieci  w  ten  sam  spo-

sób. Wprowadzono także niekorzystne 
zapisy ustawowe dotyczące cen odbio-
ru śmieci z nieruchomości niezamiesz-
kałych, które przerzucają realne koszty 
na mieszkańców. W praktyce  regula-
cje krajowe, powodują drastyczne pod-
wyżki w całej Polsce. 

Wzrost  stawki  w  Bydgoszczy 
będzie  niższy  niż  w  zdecydowanej 
większości miast w Polsce m.in. dzię-
ki  funkcjonowaniu  bydgoskiej  spa-
larni śmieci, do której  trafiają odpady 
zmieszane  –  cena  za  przyjęcie  jednej 
tony odpadów jest jedna z najniższych 
w kraju. To z kolei przekłada się na niż-
sze koszty dla mieszkańców, bo ze spa-
lonych śmieci produkowane jest ciepło 
i prąd, które następnie jest sprzedawa-
ne. Miejska spółka Pronatura prowadzi 
także zaawansowane prace przy budo-
wie Biogazowni, która z odpadów bio 
pozwoli wyprodukować energię. 

Ponad połowa ceny w systemie, to 
koszty  odbioru  śmieci  –  te  wynikają 
z ofert złożonych w przetargu. Segre-
gowanie odpadów na 5 frakcji (plastik 
i metal, papier, szkło, odpady zmiesza-
ne  i  bio)  wymaga  wyposażenia  firm 

w więcej śmieciarek, dłuższych tras 
odbioru  śmieci.  Na  cenę  wpływają 
także wyższe ceny energii, ropy oraz 
koszty zatrudnienia pracowników. 

Druga  część,  około  43%  to 
koszty zagospodarowania odpadów. 
Ustawa  zakłada,  że  system  gospo-
darowania  odpadów  komunalnych 
w  gminach  musi  się  bilansować. 
To oznacza, że miasto nie tylko nie 
zarabia na śmieciach, ale nie może 
także dokładać z miejskiej kasy do 
systemu. W  ramach  systemu  mia-
sto ma także obowiązek prowadzić 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. 

W Bydgoszczy w ramach jednej 
opłaty mieszkańcy nie poniosą żad-
nych  dodatkowych  kosztów. Opłata 
obejmuje  możliwość  pobierania  raz 
w roku worka typu big bag, który jest 
przeznaczony na odpady budowlane 
i rozbiórkowe pochodzące z remontu. 
Bydgoszczanie  nie muszą  także  się 
martwić  o  zakup  i  mycie  pojemni-
ków/worków – te również są dostar-
czane w  ramach  opłaty.  Do  dyspo-
zycji  mieszkańców  są  trzy  PSZO-
KI ulokowane w różnych częściach 
miasta i otwarte również w weekend. 
Dzięki  temu mieszkańcy nie muszą 
się  martwić  co  zrobić  z  problema-
tycznymi odpadami. Są to optymal-
ne rozwiązania, które zostały wypra-
cowane z mieszkańcami w konsulta-
cjach społecznych. ■

Nowe zasady w segregacji 
odpadów w Bydgoszczy
Zgodnie z nowymi przepisami krajowymi od przyszłego roku wszystkich nas czekają 
zmiany w segregowaniu odpadów. Na konferencji prasowej, która odbyła się 
19 listopada, zastępca prezydenta Michał Sztybel przedstawił sytuację gospodarowania 
odpadami komunalnymi w naszym mieście na tle sytuacji w kraju.

Nowe zasady segregacji | Mat. ratUSZ

22 zł / osobę
to stawka wyliczona na 
podstawie oferowanych usług. 

Bydgoskie Targi 
Wolontariatu
organizacje pozarządowe  zaprezentują się na II 
Bydgoskich targach Wolontariatu. Podczas wydarzenia 
odbędą się także spotkania i panele dyskusyjne, 
a na uroczystej Gali rozstrzygnięty zostanie konkurs 
na Bydgoskiego Wolontariusza roku 2019. Udział 
w wydarzeniach jest bezpłatny.

Sportowe Mikołajki  
na Zawiszy
15 grudnia w hali tenisowej sportowego Klubu odbędą 
się „Mikołajki z Zawiszą” – impreza dla dzieci i młodzieży 
z udziałem m.in. zawodników Zawiszy Bydgoszcz.

Z okazji  Międzynarodowe-
go  Dnia  Wolontariatu,  któ-
ry obchodzony jest na świecie 

5  grudnia,  zapraszamy  do  udziału 
w  II  Bydgoskich  Targach Wolonta-
riatu  połączonych  z uroczystą Galą 
Bydgoskiego Wolontariusza Roku.

Targi  to  dobra  okazja  do  spo-
tkania  przedstawicieli  bydgoskich 
instytucji  i  organizacji  pozarządo-
wych, które angażują wolontariuszy 
w swoje działania. Uczestnicy będą 
mogli zapoznać się z ofertą poszcze-
gólnych  organizacji,  zapisać  się  na 
wolontariat,  a  także  spotkać  ludzi, 
którzy mają w sobie zapał do bezin-
teresownego pomagania innym. 

W trakcie targów odbędą się pre-
lekcje oraz panele dyskusyjne poru-
szające tematy związane z wolonta-
riatem, w tym także aspekty prawne 
działalności  w  organizacjach  poza-
rządowych.

Po  zakończonych  targach odbę-
dzie  się  uroczysta  Gala,  podczas 
której  zostanie  rozstrzygnięty  kon-
kurs  Bydgoski  Wolontariusz  Roku 
2019,  który  od  lat  promuje  osoby, 
które bezinteresownie i z poświęce-
niem działają na rzecz innych.

Udział  w  wydarzeniu  jest  bez-
płatny.  Zgłoszenia  można  przesy-
łać na adres NgO@um.bydgoszcz.
pl  w  tytule  e-maila  proszę  wpisać 
II  Targi  Wolontariatu  5  grudnia. 
Na  rejestrację  jest    czas  do  2  grud-
nia, do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje 
organizacyjne można uzyskać 
pod nr telefonu 52 58 59 273. 

II Bydgoskie Targi Wolontariatu 
i  Gala  Bydgoskiego  Wolontariusza 
Roku, 5 grudnia, godz. 13.-18, BCO-
PiW, ul. Gdańska 5.

Pierwsza  edycja  „Mikołajek 
z Zawiszą” odbyła się w ubie-
głym  roku.  Podczas  impre-

zy  kierowanej  głównie  do  dzie-
ci  i młodzieży  odwiedziło  Zawiszę 
wówczas   kilkaset osób, które mia-
ły  okazję  sprawdzić  się  w  konku-
rencjach przygotowanych przez sto-
warzyszenia  Zawiszy  oraz  wziąć 
udział w  specjalnej  licytacji,  z  któ-
rej  dochód  przeznaczony  został  na 
dwójkę sportowców naszego Klubu.

Tegoroczne  wydarzenie  będzie 
miało  inny  charakter.  Główną  are-
ną „Mikołajek” będzie specjalny tor 
przeszkód przygotowany we współ-
pracy  z  współorganizatorem Miko-
łajek  –  parkiem  trampolin  PARK 
17.    To  razem  z  nimi Klub  przygo-
tuje dwa tory przeszkód, na których 
każdy  będzie mógł  sprawdzić  swo-
ją zwinność, spryt, kondycję fizycz-
ną. Co więcej, wszystkie starty będą 
mierzone  przez  profesjonalną  foto-
komórkę i zapisywane!

Oczywiście,  tor  przeszkód  nie 
będzie  jedyną  atrakcją.  Swoje  sta-

nowiska  będą  miały  stowarzyszenia 
CWKS Zawisza,  tak by każdy mógł 
„dotknąć”  i  spróbować  swoich  sił 
w kilku różnych dyscyplinach sportu.

Nie  zabraknie  oczywiście 
gastronomii. Partnerem wydarzenia 
będzie firma Domino’s Pizza, która 
przygotuje dla wszystkich uczestni-
ków  pyszną  pizzę.  Ponadto  czekać 
na Was  będą  także  słodkie  niespo-
dzianki.

Świetną  pamiątką  z  wydarze-
nia  będzie  natomiast  zdjęcie,  któ-
re całkowicie za darmo będzie moż-
na sobie zrobić i wydrukować dzię-
ki fotobudce!

A  wszystko  w  świątecznej 
atmosferze, z Mikołajem i prezenta-
mi…

Już teraz rezerwujcie czas na 
15 grudnia! WStĘP WoLNy! 
Początek o 11.00 w tenis 
Zawisza – korty tenisowe 
Bydgoszcz!
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Światowa  Organizacja  Zdro-
wia (WHO) szacuje, że aż 91% 
populacji  naszego  globu  żyje 

na terenach, gdzie zła jakość powie-
trza zagraża życiu i zdrowiu. W wie-
lu polskich miejscowościach zagro-
żeniem dla zdrowia i życia jest smog 
– szczególna, okresowo występująca 
forma zanieczyszczenia powietrza. 

Według  szacunkowych  danych 
z  najnowszego  raportu  Europej-
skiej  Agencji  Środowiska  skażenie 
powietrza  tylko  jednym  ze  skład-
ników  smogu  –  pyłem  drobno-
cząsteczkowym  PM2,5  i  tym,  co 
ten  pył  zawiera,  było  w  2016  roku 
przyczyną  przedwczesnego  zgo-
nu ok. 412 000 mieszkańców czter-
dziestu  jeden  europejskich  kra-
jów, w tym 374 000 obywateli Unii 
Europejskiej. Wśród nich było około 
43 000 Polaków.  

Źródła problemów 

Do zanieczyszczeń powietrza o naj-
lepiej  udokumentowanym  (według 
WHO)  i  najdokładniej  zbadanym 
szkodliwym  wpływie  na  zdro-
wie  ludzi  należą  m.in.  pył  zawie-
szony  (PM),  ozon  (O3),  dwutle-
nek  azotu  (NO2)  i  dwutlenek  siar-
ki  (SO2).  Są  to  główne  składniki 
smogu,  którego  pierwszą  defini-
cję  sformułowano  już  kilkadziesiąt 
lat  temu.  Termin  smog  pojawił  się 

w połowie XX wieku w Anglii, kie-
dy to stwierdzono, iż duże zadymie-
nie powietrza i utrzymująca się bez-
wietrzna,  zamglona  jesienno-zimo-
wa aura miała tragiczny wpływ  na 
zdrowie  mieszkańców  Londynu. 
W Polsce określenie  smog  funkcjo-
nuje w słownikach   od lat 80. ubie-
głego wieku.  

Definicja  sformułowana  przez 
Główny  Inspektorat  Ochrony  Śro-
dowiska  mówi,  iż  smog  aerozo-
lowy,  nazywany  także  „zimo-
wym”  jest  zjawiskiem  występowa-
nia  w  powietrzu  przede  wszystkim 
wysokich  stężeń  pyłu  zawieszone-
go  o  różnej  średnicy  cząsteczek. 
Pojawienie  się  tego  rodzaju  smo-
gu ma  związek  z  dużą  emisją  pyłu 
z jego pierwotnych źródeł do powie-
trza    i  z  powstaniem  pyłu  wtór-
nego  na  skutek  reakcji  chemicz-
nych  zachodzących  w  określonych 
warunkach  pogodowych:  przy  bra-
ku  wiatru,  silnej  inwersji  termicz-
nej  i  średniej  temperaturze  poni-
żej  5  °C  (dodatkowym  czynnikiem 
sprzyjającym może też być zamgle-
nie). Główne składniki smogu zimo-
wego  to  pył  PM10  –  frakcja  pyłu 
o średnicy cząsteczek  do 10 mikro-
metrów  –  będący  zawiesiną  czą-
stek stałych i ciekłych w powietrzu 
– oraz pył PM2,5 (o średnicy poniżej 
2,5 mikrometra) i związki chemicz-
ne zawarte w cząstkach pyłów.  

Wpływ zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie 

Badania  wpływu  zanieczyszczenia 
powietrza  na  ludzkie  zdrowie  pro-
wadzi  się  od  dziesięcioleci.  Nieste-
ty, każdy rok przynosi nowe dowody 
na  szkodliwość  życia  w  skażonym 
środowisku. Najmniejsze cząsteczki 
zanieczyszczeń  przenikają  bowiem 
do  całego  organizmu,  mają  wpływ 
na  człowieka  już  na  etapie  tworze-
nia się komórek rozrodczych, przez 
życie  płodowe,  dzieciństwo,  wiek 
dojrzały  po  późną  starość.  Spek-
trum  chorób,  których  rozwój  może 
być  skutkiem  oddychania  zanie-
czyszczonym  powietrzem,  jest  bar-
dzo szerokie.  

Krótkotrwałe narażenie na 
zanieczyszczenie powietrza 

Najszybszą i najłagodniejszą reakcją 
na wysokie stężenie pyłu zawieszo-
nego może być:

•  podrażnienie  oczu,  nosa,  gar-
dła i reakcje takie jak katar, kaszel, 
zapalenie zatok,  

• zaostrzenie występujących  już 
chorób  dróg  oddechowych  takich 
jak  astma  oskrzelowa,  przewle-
kła  obturacyjna  choroba  płuc;  stan 
zapalny dróg oddechowych,  

• zaostrzenie chorób układu ser-
cowo-naczyniowego,  zaburzenie 

rytmu serca, wystąpienie ostrej nie-
wydolności serca, udaru mózgu.  

Wysokie  stężenie  ozonu 
w powietrzu wywołuje z kolei reak-
cję zapalną oczu, senność, bóle gło-
wy,  uczucie  zmęczenia,  spadek 
ciśnienia  tętniczego  krwi.  W  celu 
obrony przed ozonem płuca przyjmu-
ją mniej  tlenu, co może powodować 
nasilenie chorób układu krążenia. 

Według WHo

Na  całym  świecie  zanieczyszczenie 
powietrza  stanowi  przyczynę:  29% 
wszystkich zgonów i chorób związa-
nych z rakiem płuc,  17% wszystkich 
zgonów  i  chorób  spowodowanych 
ostrym  zakażeniem    dolnych  dróg 
oddechowych, 24% zgonów z powo-
du udaru mózgu, 25% zgonów i cho-
rób  spowodowanych  chorobą  niedo-
krwienną serca, 43% wszystkich zgo-
nów  i  chorób  spowodowanych 
przewlekłą obturacyjną  chorobą płuc.

artykuł przygotowany na podstawie 
materiałów Stowarzyszenia Dziennikarze 
dla Zdrowia w ramach kampanii „Czas na 
czyste powietrze”.  

Jak truje nas smog? 
Szacuje się, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera na całym świecie 4,2 miliona osób. Kolejne ok. 3,8 miliona umiera 
z powodu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń, spowodowanych przez niesprawne piece i złej jakości paliwo  
oraz brak skutecznej wentylacji.

Smog – wyraz pochodzący z języka angielskiego, będący złożeniem słów smoke  – ‘dym’ i fog – ‘mgła’, oznaczający zanieczyszczenie powietrza powstające  na skutek działalności człowieka przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych. obecnie rozróżnia się dwie postaci smogu – smog zimowy oraz letni, które powstają  w różnych warunkach atmosferycznych, ale podobnie oddziałują na zdrowie. | fot. PIxaBay

Według danych Krajowego 
ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami 
(KoBIZE) główne źródła 
zanieczyszczenia pyłem 
PM2,5 w Polsce to procentowo:

46,5% 
procesy spalania poza 
przemysłem (głównie 
w gospodarstwach 
domowych)

4,1% 

procesy spalania w sektorze 
produkcji i transformacji 
energii

21,1%
procesy spalania w przemyśle

10,2% 
transport drogowy

7,8%  

inne pojazdy i urządzenia

4,8%  

procesy produkcyjne

3% 

zagospodarowywanie 
odpadów

2,1%  

rolnictwo. 
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Organizatorzy  Enea  Byd-
goszcz  Triathlon  ogłasza-
ją  nowy  dystans  Decathlon 

TRYathlon,  dedykowany wyłącznie 
debiutantom.

Ten unikatowy koncept zawodów 
pozwala  przełamać  bariery  przed 
pierwszym startem w triathlonie.

Do pokonania będzie:

•  240 m pływania z nurtem rzeki,
•  19 km jazdy na rowerze,
•  4.25 km biegu. 

W  TRYathlonie  chodzi  przede 
wszystkim  o  świetną  zabawę, 
a  nie  rywalizację  o  jak  najlepszy 
czas i miejsce na mecie. Dlatego też 
na  tym  dystansie  nie  będzie  prze-
prowadzana  dekoracja,  a  w  zamian 
organizatorzy zapraszają wszystkich 
uczestników  tego dystansu na  loso-
wanie wielu wartościowych nagród. 
Zawodnicy  otrzymają  też  pełen 
pakiet startowy i pamiątkowy medal 
na mecie.

Dzięki  tej  formule  każdy  może 
sprawdzić  się  w  triathlonie,  nawet 
jeśli  nie  posiada  specjalistycznego 
sprzętu i doświadczenia w zawodach 
multisportowych. 

Decathlon TRYathlon  to  dosko-
nała propozycja dla rodzin zawodni-
ków, które  licznie odwiedzają Enea 
Bydgoszcz Triathlon.

Więcej  informacji  o  nowym 
dystansie  znajduje  się  na  stronie 
www.TRyathlon.pl

Tradycyjnie 50 pierwszych i kolej-
nych  300  zarejestrowanych  zawod-
ników  na  dystansie  1/8  i  1/4  sko-
rzysta  z  obniżonych  opłat  wpiso-
wych.  Na  zawodników  startujących 

w  „połówce”  czeka  aż  300  takich 
pakietów (z 500 ogólnie dostępnych).

W  zeszłym  roku  miejsca  na 
1/8 i 1/4 skończyły się  już pół roku 
przed zawodami, warto więc zapisać 
się przed końcem roku i przy okazji 
skorzystać z niższego wpisowego.

Komplet informacji i link do for-
mularza  rejestracyjnego  dostępny 
jest  na  stronie  internetowej:  www.
BydgoszczTriathlon.pl

 o Enea Bydgoszcz triathlon

To  już  szósta  edycja  Triathlonu 
w  samym  centrum  Bydgoszczy. 
4  i  5  lipca  2020 blisko 4500 profe-
sjonalistów  i  amatorów  wystartuje 
w  największej  imprezie  triathlono-
wej w Polsce.

Zmagania odbędą się tradycyjnie 
na trzech dystansach:

 Sobota, 4 lipca:

W godzinach porannych wystar-
tują  uczestnicy  nowego  dystansu 
przeznaczonego  dla  debiutantów: 
Decathlon  TRYathlon.  Tuż  po  nich 
na trasy ruszą zawodnicy rywalizu-
jący na dystansie 1/4 (950 m pływa-
nia, 42 km roweru i 10,8 km biegu). 

Niedziela, 5 lipca:

W  godzinach  porannych  roz-
pocznie  się  rywalizacja  zawodni-
ków  na  dystansie  1/2  (1,9  km  pły-
wania,  82  km  roweru  i  22  km  bie-
gu).  W  godzinach  południowych 

wystartują  zawodnicy  startujący  na 
1/8 (475 m pływania, 21 km roweru, 
5,5 km biegu). 

Oprócz  rywalizacji  indywidu-
alnej,  organizatorzy  przygotowa-
li  także  rywalizację  sztafet  i  dru-
żyn, Puchar Świata w Quadrathlonie 
oraz Międzynarodowe Mistrzostwa 
Prawników i Lekarzy.

Na zawodników startujących na 
dwóch dystansach  (1/8  i  1/4)  czeka 
osobna  klasyfikacja  Pucharu  Byd-
goszczy  dla  najbardziej  wszech-
stronnego triathlonisty.

!www.BydgoszczTriathlon.pl

Nowy dystans dla 
debiutantów na zawodach 
Enea Bydgoszcz Triathlon
Nowy dystans tylko dla debiutantów na największej imprezie triathlonowej w Polsce! Zapisy  ruszyły 15 listopada 
o godzinie 18:00.

Enea Bydgoszcz triathlon | Mat. PraSoWE
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Gęś z kapustą 
kiszoną 
Składniki: 

•  1 gęś
•  sól, pieprz
•  1 kg kapusty kiszonej
•  tymianek, szałwia
•  1 cebula - kilka ziaren jałowca
•  1 jabłko (kwaśne)
•  3 ząbki czosnku
• ½ szklanki bulionu
•  oliwa

Sposób przygotowania:

Umytą  gęś  natrzeć  z  zewnątrz 
i wewnątrz marynatą z oliwy, czosn-
ku,  tymianku,  jałowca,  soli pieprzu 
i szałwii. Cebulę oraz obrane jabłko 
pokroić w duże kawałki i włożyć do 
wnętrza tuszki.

W  brytfannie  rozgrzać  oliwę 
i zrumienić gęś ze wszystkich stron. 
Po  około  20 minutach  dolać  trochę 
bulionu  i  piec  do  miękkości,  pole-
wając wytopionym tłuszczem, resz-
tą bulionu i wodą.

Następnie  udusić  kiszoną  kapu-
stę z niewielką ilością gęsiego tłusz-
czu, wody i ziarenek jałowca. Upie-
czoną  gęś  obłożyć  kapustą  i  polać 
sosem z pieczenia. 

Nadziewana gęsia 
szyjka w sosie
Składniki:

•  1 gęsia szyjka
•  bulion
•  2 cebule
•  sól, pieprz
•  20 dag grzybków lub pieczarek
•  gałka muszkatołowa
•  4 dag bułki tartej
•  natka pietruszki
•  2 żółtka, 2 białka
•  10 dag startego żółtego sera

Sposób przygotowania:

Gęsią szyjkę dokładnie wypłukać 
i zdjąć z niej skórkę. Cebulkę i pieczar-
ki oczyścić, pokroić, usmażyć i wystu-
dzić.  Następnie  połączyć  ze  startym 
serem, tartą bułką, żółtkami, ubitą pia-
ną z białek i posiekaną natką.

Całość  przyprawić  do  sma-
ku i starannie wymieszać. Napełnić 
farszem  skórę,  zaszyć  z  obu  stron 
nakłuć w kilku miejscach. 

Mięso włożyć do bulionu i goto-
wać  ok.  40  minut.  Po  ugotowaniu 
wyjąć i pokroić ukośnie w plastry.
 SmaCzNegO!

Gęsina nie tylko 
na Św. Marcina
Listopad gęsiną stoi. Dlatego zachęcamy każdego do 
spróbowania tego niezwykle dobrego i pożywnego drobiu.  
Warto wiedzieć, że gęś jest niskokaloryczna i bardzo 
zdrowa. Białko z jej mięsa należy do łatwo przyswajalnych 
i charakteryzuje się wyjątkowo niską ilością tłuszczu. 
Spróbujcie naszych jesiennych propozycji na delikatną 
w smaku gęś z kiszoną kapustą oraz gęsią szyję 
nadziewaną pieczarkami i serem. 

Błonnik podstawą zbilansowanej diety
Błonnik jest niezbędnym elementem naszej diety. Dzięki jego właściwościom nie tylko 
lepiej przyswajamy spożywany pokarm, ale również zachowujemy zgrabną sylwetkę. 
Gdzie go szukać? odpowiedź znajdziecie poniżej. 

Każdego  dnia  powinnyśmy 
dostarczać  naszemu  organi-
zmowi  nawet  do  50  g  błon-

nika. Nie można jednak wprowadzić 
go  do  swojego  jadłospisu  gwałtow-
nie, ponieważ może nam to bardziej 
zaszkodzić  niż  pomóc.  Nasze  cia-
ło musi  przyzwyczaić  się  do  nowe-
go  produktu,  dlatego  jego  spożycie 
w  pierwszym  etapie musimy  uważ-
nie dawkować. Dietetycy są zdania, 
że  początkowo  wystarczy  drobna 
zmiana w  jadłospisie  by  nasz  orga-
nizm  zaakceptował  błonnik.  Propo-
nują  np.  zamianę  jasnego  pieczywa 
(zresztą niezwykle kalorycznego) na 
chleb razowy. 

W  kolejnych  etapach  należy 
wdrażać  do  swojego  menu  warzy-
wa,  takie  jak:  kapusta,  marchew, 
burak,  pomidor,  ziemniak  i  wszel-
kie warzywa strączkowe. Wybór jest 
spory,  stąd z pewnością każdy znaj-
dzie wśród nich coś dla siebie. Dba-
jący o swoją dietę powinni też spoży-
wać bogate w błonnik owoce.

Dietetycy  zachęcają  do  jedzenia 
jeżyn,  porzeczek,  czarnych  jagód, 
gruszek,  brzoskwiń,  malin  oraz  śli-
wek.  Oferta  jest  równie  bogata  jak 
w  przypadku  warzyw,  dlatego  tym 
bardziej zachęcamy do spróbowania. 
Jeśli  jednak  żaden  z  wyżej  wymie-
nionych  produktów  nie  należy  do 

Waszych  ulubionych,  możecie 
śmiało sięgnąć po batonika z musli, 
płatki  owsiane  lub  otręby  pszenne 
(te ostatnie zawierają aż 43 g błon-
nika  w  100  g).  Działanie  każdego 
z nich jest równie korzystne.

Jedząc  tego  typu produkty  już 
po krótkim zauważycie, że Wasza 
przemiana  materii  uległa  znacz-
nej  poprawie,  a  sylwetka wygląda 
wręcz wzorcowo. Pamiętajcie  jed-
nak,  że  działanie  tej  diety  zakłó-
cić  może  zbyt  częste  spożywa-
nie  tłustych  i  smażonych  potraw 
oraz picie alkoholu. Szkodliwe dla 
Was może być także przyjmowanie 
leków  tuż  po  konsumpcji  posiłku 
bogatego w błonnik. 

Pamiętajcie,  że  musi  upłynąć 
około dwóch godzin, by działanie 
medykamentów nie zostało zakłó-
cone  działaniem  błonnika.  Jeśli 
będziecie  pamiętali  o  tych  zasa-
dach z pewnością błonnik znacznie 
poprawi komfort Waszego życia. ■

Gęsia szyjka nadziewana w sosie 
grzybowo-smietanowym | fot.PIxaBay

Gęś z kiszoną kapustą | fot. PIxaBay

Nasiona chia | fot.PIxaBay
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Niezależnie  od  tego,  czy  zga-
dzamy  się  ze  stwierdze-
niem  „Oczy  są  zwiercia-

dłem duszy”, czy też nie, codziennie 
wykonujemy  mnóstwo  czynności, 
które mają nam pomóc w ich upięk-
szeniu. Cel? Oczy zdrowe, wyraziste 
i  pełne  blasku.  Jeśli Ty  także  jesteś 
jedną z milionów kobiet, które marzą 
o pełnym głębi spojrzeniu, pamiętaj 
że makijaż to jedynie połowa sukce-
su. Druga połowa? Jest nią codzien-
na  pielęgnacja.  Czyli  szczególna 
dbałość o to, aby twoje oczy nie były 
opuchnięte, zaczerwienione, podkrą-
żone. Dlaczego? Każdy z tych czyn-
ników  może  popsuć  nawet  najbar-
dziej spektakularny efekt.

NIE! Dla komputerów 
i telefonów!

Codziennie  przed  ekranem  telewi-
zora,  telefonu  czy  monitorem  kom-
putera  potrafimy  spędzić  nawet 
12  -  13  godzin.  Nietrudno  domyślić 
się,  jak  niekorzystnie  wpływa  to  na 
nasze  oczy.  Odrobina  takiej  „przy-
jemności”  sprawia,  że  szybko  stają 
się  suche  i  zaczerwienione.  Ponadto, 
możemy odczuwać nieprzyjemne pie-
czenie.  Jak  zminimalizować wskaza-
ne  objawy?  Najprościej  byłoby  zwy-
czajnie  ograniczyć  spędzanie  cza-
su  w  przywołany  sposób. W  zamian 
wybierając  się,  np.  na  długi  spacer 
na  świeżym  powietrzu.  Czasem  jed-
nak jest to niemożliwe ze względu na 
rodzaj pracy, jaki wykonujemy. 

Jeśli  w  ciągu  dnia  nawet  na 
chwilę  nie  możesz  oderwać  się  od 
biurka,  przykryj  oczy  na  kilkana-

ście  sekund  rozgrzanymi  dłońmi  – 
wtedy  odpoczną.  Popołudniu,  choć 
na moment  oderwij  się  od  codzien-
ności, pozwalając sobie na odrobinę 
relaksu. Włącz ulubioną, nastrojową 
muzykę i połóż się wygodnie (przyj-
mując taką pozycję, aby nogi znajdo-
wały  się  wyżej  niż  tułów).  Odpręż 
się  nakładając  na  powieki  mocno 
schłodzone waciki. Zaczerwienienie 
oczu  (a  także zmęczenie wywołane 
pracą umysłową) szybko zniknie.

opuchnięte oczy –  jogurt 
załagodzi, rumianek ukoi

Worki  pod  oczami  i  opuchnięte 
oczy,  to  problem,  z  którym  boryka 
się wiele z nas. Powód? Często  jest 
nim  brak  snu  a  także  ogólne  zmę-
czenie.  Niestety,  nie  zawsze  może-

my pozwolić sobie na choćby  jeden 
dzień  wolnego(o  dłuższym  urlopie 
nie wspominając. Ten dopiero maja-
czy  gdzieś  na  naszym  horyzoncie). 
Na  szczęście  możesz  sobie  pomóc, 
korzystając ze sposobów, które zna-
ne  były  już  naszym  prababciom. 
Aby  zmniejszyć  worki  pod  ocza-
mi, wystarczy  ze  nałożysz  na  oczy 
cienkie  plastry  surowego  ziemnia-
ka (skuteczny jest także okład wyko-
nany  z  uprzednio  schłodzonego 
jogurtu).  Lekarstwo  na  opuchnię-
te  powieki?  Najskuteczniejszy  jest 
okład  ze  świeżego ogórka  lub  awo-
kado. Możecie także stosować kom-
presy z herbatki rumiankowej. Dzię-
ki  temu,  Wasze  oczy  będą  zdrowe 
i pełne blasku. Dokładnie takie,  jak 
sobie wymarzyliście. ■Pielęgnacja cery i oczu | fot. PIxaBay

Zniweluj oznaki stresu 
widoczne na Twojej twarzy
Dowiedz się, jak zadbać o swoje spojrzenie pomimo słoty! 
opuchnięte, zaczerwienione i zmęczone oczy są zmorą każdego pracującego człowieka. Jest to szczególnie widoczne 
jesienią, kiedy naturalnego światła jest coraz mniej. Poznaj więc kilka sposobów na to, aby opuchnięte oczy nie były już 
twoim problemem. Dzięki poniższym radom zyskasz piękne, zdrowe i kuszące spojrzenie.
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Kraina Lodu 2
•  Premiera: 22.11.2019 
•  Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria:  Chris Buck,   

Jennifer Lee
Druga  część  niezwykle  popu-

larnej  animowanej  baśni  Disneya. 
Elsa  i  Anna  powracają  do  kin, 
a wraz z nimi przesympatyczny bał-
wanek Olaf. 

Teatr w kinie:
National Theatre 
Live: Hamlet 
z Benedictem 
Cumberbatchem 
•  Premiera: 26.11.2019, g. 19:00

Nominowany  do  Oscara  Bene-
dict  Cumberbatch  (serial  BBC 
„Sherlock”,  „Gra  tajemnic”,  „Fran-
kenstein”  transmitowany  do  kin 
w cyklu NT Live) wciela się w tytu-
łową  rolę w wielkiej  tragedii  Szek-
spira. 

Wyreżyserowany  przez  Lynd-
sey Turner  i wyprodukowany przez 
Friedman  Productions  Sonia  spek-
takl  był  transmitowany  z  Barbi-
can Theatre do kin w całej Europie 
i poza nią 15 października 2015 roku 
i bił wszelkie  rekordy popularności 
wśród tego typu transmisji. 

Szekspirowska  tragedia  już  sta-
ła  się  najszybciej  sprzedającym 
się  wydarzeniem  w  historii  teatru 

w  Londynie.  Wszystkie  bilety  na 
przewidywane przedstawienia roze-
szły się zanim przystąpiono do prób 
czytanych w teatrze. Spektakl wyre-
żyserowała  Lyndsey  Turner  współ-
pracująca m.in.  z West  Endem,  the 
Royal  National  Theatre,  the  Roy-
al  Shakespeare  Company  teatrami 
Broadwayu, a scenografię przygoto-
wała Es Devlin, scenografka współ-
pracująca  także  z The Metropolitan 
Opera. 

Kult. Film (2019)
•  Premiera: 22.11.2019
•  Produkcja: Polska 2019
•  Reżyseria: Olga Bieniek

„Kult. Film” zawiera wyjątkowe 
i  nigdzie  niepublikowane materiały 
z  życia  legendarnego  zespołu  Kult 
oraz samego Kazika Staszewskiego. 
Prawdziwa,  emocjonująca  i  wycze-
kiwana  produkcja  o  ludziach,  bez 
których polska  scena muzyczna nie 
mogłaby istnieć. 

Kamera  towarzyszyła  muzy-
kom  podczas  trasy  koncertowej 
oraz  w  życiu  codziennym,  pokazu-
jąc  fenomen grupy  i  jej niespotyka-
nej więzi z fanami.

Doktor Sen / napisy
•  Premiera: 15.11.2019
•  Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: Mike Flanagan

Minęło wiele lat od czasu wyda-
rzeń,  które  rozegrały  się w  „Lśnie-
niu”.  Dorosły  już  Dan  Torrence 
(Ewan  McGregor)  spotyka  dziew-
czynkę, która przejawia podobne do 
niego zdolności. 

Stara się ją chronić przed kultem 
o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego 
członkowie  polują  na  dzieci  obda-
rzone  mocami,  aby  zachować  nie-
śmiertelność.

1800 gramów
•  Premiera: 15 listopada 2019
•  Produkcja: Polska 2019
•  Reżyseria: Marcin Głowacki

Kraków  przygotowuje  się  na 
nadejście  świąt.  Ewa  (Magdale-
na  Rożczka),  kobieta  dla  której 
nie  ma  rzeczy  niemożliwych,  szu-
ka  nowych  opiekunów  dla  dzieci 
pozbawionych  rodzin.  Jest  wulka-
nem  energii,  potrafi wyważyć  każ-
de drzwi i nagiąć każdy przepis, aby 
im pomóc. 

Tuż przed Bożym Narodzeniem 
w  jej  życiu  pojawia  się  niezwykła 
dziewczynka  –  Nutka,  niemowlę 
pozostawione przez matkę. 

Dla  jej  dobra  Ewa  gotowa  jest 
zrobić  wszystko,  nawet  poświę-
cić  siebie,  swoją  karierę  i  szansę 
na  miłość…  Nie  spodziewa  się,  że 
wkrótce przez jej życie przetoczy się 
prawdziwa  lawina  emocji,  na  któ-
rą nie przygotowało jej nic, czego do 
tej pory doświadczyła. Czy bezinte-
resownie  ratując  jeden  mały  świat 
można uratować również siebie?

Proceder
•  Premiera: 15.11.2019
•  Produkcja: Polska 2019
•  Reżyseria: Michał Węgrzyn

Tomasz  Chada  (Piotr  Witkow-
ski) nawija rapowe kawałki, pali tra-
wę,  a w wolnych  chwilach  kradnie 
bryki  dla  warszawskiej  mafii.  Zło-
dziejski  proceder  traktuje  jako  etap 
przejściowy  –  chce  tworzyć  muzy-
kę. Łudzi się, że dzięki szybko zaro-
bionej  kasie  będzie  mógł  wynająć 
studio, nagrać płytę i zerwać z prze-
szłością. 

Ale  życie  na  melanżu  wpędza 
go w długi, a bliscy rapera przesta-
ją tolerować jego nieprzewidywalne 
zachowania  na  narkotykowo-alko-
holowym „haju”. Swą pomoc oferu-
je mu atrakcyjna terapeutka... 

Tymczasem  zbliża  się  premie-
ra  pierwszej  płyty  Chady  –  „Pro-
ceder”,  z  takimi  hitami  jak  „Pod-
noszę  się”  i  „Obrachunek  moral-
ny”.  Popularność  i  powodzenie  są 
wreszcie na wyciągnięcie ręki,  lecz 
o Chadę  upomina  się wymiar  spra-
wiedliwości. Czy odsiadka pozwoli 
mu na odkupienie win? I czy Chada 
naprawdę  jest gotów stać się  innym 
człowiekiem?

Jak poślubić 
milionera?
•  Premiera: 29 listopada 2019
•  Produkcja: Polska 2019
•  Reżyseria: Filip Zylber

Jak poślubić milionera” to kome-
diowy  przewodnik  dla  wszystkich, 
którzy marzą o szczęśliwych związ-
kach.  Główni  bohaterowie  filmu 
zamiast  czekać,  aż  ślepy  los  ześle 
im upragnioną miłość, biorą sprawy 
w  swoje  ręce  i  zapisują  się  na  kurs 
gwarantujący  znalezienie  drugiej 
połówki. 

Oczywiście,  jeśli  przy  okazji 
okaże  się,  że  wybranek  serca  jest 
milionerem, nikt nie będzie przecież 
składać  reklamacji.  Czy  faktycznie 
istnieją  sprawdzone  metody  uwo-
dzenia, które działają na wszystkich 
mężczyzn? 

Na noże
•  Premiera: 29 listopada 2019
•  Produkcja: USA 2019
•  Reżyseria: Rian Johnson

Słynny  autor  powieści  krymi-
nalnych  Harlan  Trombley  zosta-
je znaleziony martwy w swej posia-
dłości dzień po 85-tych urodzinach. 
Śledztwo prowadzi równie eleganc-
ki,  co  dociekliwy  detektyw,  Beno-
it Blanc. 

Dzień  przed  fatalnym  zejściem 
Trombleya w jego posiadłości odby-
ła  się  huczna  uroczystość  z  udzia-
łem  całej  jego,  dość  szczególnej, 
rodziny.  Detektyw  Blanc  podejrze-
wa wszystkich, łącznie z najbardziej 
oddaną  służącą  denata.  Z  determi-
nacją  i wprawą przedziera się przez 
sieć  rodzinnych  zależności,  zawi-
ści, wzajemnych oskarżeń i finanso-
wych oczekiwań. Motyw ma tu każ-
dy, jak to w rodzinie.

Filmowy rozkład jazdy
Na ekranie, czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?
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Na początek jak zawsze zachę-
camy najmłodsze dzieci i ich 
rodziców do wspólnej  zaba-

wy. Dla Was mamy aż dwa rodzaje 
zajęć: 

-  rytmika  (od  12  miesięcy  do 
3  lat),  czyli  wspólne  zabawy  przy 
prostych dziecięcych melodiach;

-  zajęcia  artystyczne  Barw-
ne Nutki  (od 2,5 do 3,5  lat), najlep-
sze  zajęcia  dla  wszystkich  małych 
artystów.  Odbędą  się  28  listopada 
o godz. 17:15.

W tym miesiącu dla przedszko-
laków  przygotowaliśmy  zajęcia 
artystyczne: 

- balet (od 3 do 6 lat) – to jedno 
z  zajęć,  które doskonale uczą koor-
dynacji  ruchowej  i  świadomości 
swojego ciał;

-  grupa  taneczna  ISKIERKI 
(od 3 do 6 lat) – jeżeli Twoje dziec-
ko lubi taniec i ruch, ale nie wybra-
ło  jeszcze  wiodącego  stylu,  zapisz 
je na nasze zajęcia. U nas nauczy się 
różnych  rodzajów tańca  i miło spę-
dzi czas;

-  zajęcia  wokalno-teatralne  (od 
4 do 6 lat) – idealna sprawa dla dzie-
ci,  które  lubią  śpiewać,  recytować 
i występować na scenie. Te wszyst-
kie  przyjemności  czekają  na  Was 
26 listopada o godz. 16:00. 

Na wszystkie zajęcia 
obowiązują zapisy:  
fundacja@nowe-pokolenie.pl
Szukasz  innych  zajęć?  Interesu-
je Cię  gra  na  instrumentach,  nauka 
języków obcych czy nauka śpiewu? 
Zgłoś się do nas! Takie zajęcia rów-
nież znajdziesz w naszej ofercie. 

Język arabski dla dzieci

Rodzicu!  Zastanawiałeś  się,  na 
czym  polega  nauka  klasyczne-
go  języka  arabskiego?  Jest  to  jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych języ-
ków  świata.  Jest  językiem  urzę-
dowym  w  24  państwach  na  całym 

świecie.  Wyprzedza  go  jedynie 
język angielski. 

Początek  nauczania  opie-
ra się na poznaniu alfabetu, a tak-
że  podstawowych  zwrotów  życia 
codziennego.  Przy  nauce  języka 
obcego  bardzo  ważne  jest  pozna-
nie  kultury.  Dlatego  nasze  zaję-
cia  będą  okazją  do  poznania  kra-
jów arabskich. Kolejnym krokiem 
jest  poznawanie  specjalistyczne-
go  słownictwa  i  budowanie  zdań, 
których można  użyć  w  rozmowie 
z  każdą  osobą  mówiącą  w  języ-
ku arabskim (np. na wakacjach lub 
wymianach w szkole). 

W  kreatywny  sposób  zabie-
rzemy Twoje dziecko w podróż po 
państwach arabskich. A kto będzie 
przewodnikiem  w  tej  podróży? 
Pani Lidia i Pani Sandra ze Scho-
ol  Bus.  Dwie  pasjonatki  języka 
i kultury arabskiej, które dostarczą 
Twojemu  dziecku  niezapomnia-
nych przeżyć! ■

Dom Edukacyjno-Kulturalny Regnum 
zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia 
i naukę języka arabskiego
Listopad przywitał nas szarością i deszczem. W naszych głowach pojawiają się myśli „byle 
do świąt”. Zanim będzie choinka i bożonarodzeniowe prezenty, trzeba jeszcze zadbać 
o rozrywkę dla dziecka. My Ci w tym pomożemy! Jak co miesiąc zapraszamy na bezpłatne 
zajęcia dla maluszków z rodzicami, dla przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym.

Dlaczego język arabski  
jest fajny: 

-  jest oryginalny i wbrew 
pozorom prosty;

-  ucząc się klasycznego 
języka arabskiego można 
porozumieć się w każdym 
kraju arabskim;

-  pobudza wyobraźnię;
-  daje możliwość poznania 

ciekawych ludzi;
-  uczy tolerancji i otwartości 

na inną kulturę.

Kogo zabieramy w tę podróż?

Dzieci w wieku 10-12 lat. 

Kiedy wyruszamy?
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Ile kosztuje bilet?

30zł

Jak do nas dołączyć?

Wysłać maila na adres: 
fundacja@nowe-pokolenie.pl

Wyjątkowe Mikołajki 
dla dzieci i rodziców 
w Regnum
Nie tylko dzieci uwielbiają przedświąteczny czas. My dorośli 
również. Każdy z niecierpliwością czeka na ubieranie 
choinki, pieczenie świątecznych ciast, zakładanie światełek 
i oczywiście prezenty. Jeżeli tak jak my nie możecie 
się doczekać Bożego Narodzenia, odwiedźcie nas na 
mikołajkowym balu Jak co roku zapraszamy do dwóch 
świątecznych krain, w których zabawy będzie co niemiara.

W KRAINIE 
ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA 
Dla dzieci w wieku 2-3 lata 
z rodzicem 

„Ding  dong  ding  dong  spadł  już 
śnieg,    pierwsza  gwiazdka  z  nami 
jest. Jest ktoś taki, ktoś, kto chce wła-
śnie dziś odwiedzić mnie. Miły starszy 
siwy Pan z wielkim workiem przyjdzie 
sam i dostaniesz  to, co chcesz dzisiaj 
jest magiczny dzień…”

To kraina pełna magii, w której nie 
zabraknie wspólnych  zabaw  i  pląsów 
w rytmie zimowych piosenek. Wszy-
scy  tego  dnia  zamienią  się w  renife-
ry,  pingwinki  oraz  lodowe  figurki, 
by wspólnie,  jako  skrzaty  zadzwonić 
dzwonkami  Świętego  Mikołaja  oraz 
zapakować prezenty. Dodatkowo każ-
dy  będzie  mógł  ozdobić  świąteczną 
skarpetę oraz pyszne pierniczki.

W ANIOŁKOWEJ 
KRAINIE 
Dla dzieci w wieku 4-6 lat bez 
rodzica 

„Skacze  aniołek,  skacze  po  chmur-
kach,  niesie  życzenia  w  anielskich 
piórkach.  Niesie  w  plecaku  bab-

ki i świeczki, a we walizkach, złote 
dzwoneczki.”

Zapraszamy  na  spotkanie  pod-
czas,  którego  dzieci  wraz  z  anioł-
kami  będą  tworzyć  mikołajkowo  – 
świąteczne  ozdoby. W  planach  jest 
wspólne  wykonanie  tradycyjne-
go,  długiego  łańcucha  na  choinkę 
i  stoczenie  najprawdziwszej  bitwy 
na papierowe śnieżki. Nie zabraknie 
też licznych zabaw ruchowych oraz 
dekorowania pysznych pierniczków.  

Kiedy

7  grudnia  2019  Godzina:  10:30-
12:30  Organizatorzy:  Dom  Eduka-
cyjno-Kulturalny  Regnum  i  Przed-
szkole  Niepubliczne  Przedszkolna 
Chatka Adres: ul. A.G. Siedleckiego 
12 Cena: 30 zł od dziecka  (rodzeń-
stwu przysługuje zniżka)

Zapisy: 
fundacja@nowe-pokolenie.pl  

Dom  Edukacyjno-Kulturalny 
Regnum  i  Przedszkolna  Chatka  są 
prowadzone  przez  Fundację  Nowe 
Pokolenie. Środki finansowe z zaku-
pu biletów przekazywane są właśnie 
na  jej  działalność  charytatywną. 
Fundacja  jest  pomysłodawcą  Ogól-
nopolskich  Warsztatów  Artystycz-
nych „Radosne Serca” oraz Ogólno-
polskiego Festiwalu Radosnych Serc 
dla  dzieci  z  placówek  opiekuńczo-
-wychowawczych. ■
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Odchudzone 
święta
Świąteczne potrawy wcale nie muszą być tłuste 
i ciężkostrawne. Można je odchudzić i sprawić, by żołądek 
sprawnie nam pracował przez cały czas. 

Czas więc na świąteczny stół w wersji light. taki, który pogodzi tradycję i nowoczesne 
trendy żywieniowe. Zamiast śledzia można bowiem podać inną, chudszą rybę, na przykład 
słodkowodnego sandacza. Bigos nagotować na wołowinie i indyku, a nie na tłustych 
żeberkach i boczku. Natomiast sernik zastąpić tym robionym na zimno, bez tłuszczu.

Jarski barszcz

Groch z kapustą
Składniki:

kilogram 
kapusty 
kiszonej, pół 
kilograma 
grochu, garść 
suszonych 
grzybów, 
cebula i zioła, 
jak do rosołu.  

Przygotowanie:

Groch  wypłukać  i  namoczyć 
przez noc. Potem trzeba go ugo-
tować w niewielkiej  ilości wody 
do  miękkości.  Trzeba  namo-
czyć  grzyby  i  drobno  je  posie-
kać,  a  kapustę  odcisnąć  i  też 
posiekać.  Pokrojoną  w  kostkę 
cebulę  można  już    podsmażyć 
na  złoto  na  oleju  i  dołożyć  do 
niej  grzyby  i  kapustę.  Poddusić 
wszystko na małym ogniu przez 
około 50 minut, na koniec dodać 
groch i jeszcze chwilkę poddusić.

Kapusta z grochem | fot. ZaJaDaM.PL

Pstrąg pieczony z czerwonym pieprzem | fot. DoraDCaSMaKU.PL

Składniki:

2 kg buraków, 
pół szklanki 
suszonych, 
namoczonych 
wcześniej 
grzybów, 
włoszczyzna, 
czosnek, sok 
z cytryny, sól 
i pieprz.

Przygotowanie: 

Buraczki  obrać  i  pokroić  w  cienkie 
plasterki.  Przełożyć  do  kamionko-
wego  lub  szklanego  naczynia.  Zalać 
je  letnią,  słoną  wodą,  tak,  by  przy-
kryła warzywa. Na koniec włożyć do 
naczynia  skórkę  z  czerstwego,  razo-
wego  chleba  (bez  konserwantów). 
Można dodać dwa ząbki czosnku, liść 
laurowy  i  pieprz  w  kulkach.  Naczy-
nie przykryć gazą i odstawić w ciepłe 
miejsce na kilka dni. Zakwas będzie 
gotowy i odpowiednio kwaśny.

Na  bazie  włoszczyzny  i  dwóch 
pokrojonych w słupki buraków przy-
gotowujemy  esencjonalny  wywar. 
Dodajemy  do  niego  namoczo-
ne,  suszone  grzyby.  Oba  wywa-
ry  przelewamy  przez  sito  i  łączymy. 
Czas  dodać  zakwas  buraczany.  Pro-
porcje  3:1.  Całość  doprowadzamy 
do  wrzenia,  ale  nie  gotujemy.  Jeśli 
wywar  jest  zbyt  mało  esencjonal-
ny można dołożyć gotowanego,  star-
tego  na  drobnych  oczkach  buraka. 
Na  koniec  dodajemy  trochę  cukru, 
trochę  soku  z  cytryny,  sól,  pieprz 
i starty czosnek.

Pstrąg z pieprzem
Składniki: 

jeden sprawiony, 
średniej 
wielkości 
pstrąg na osobę, 
liście laurowe, 
cytryna 
w plasterkach, 
różowy pieprz, 
sól.

Przygotowanie: 

Ryby umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem. Wnę-
trze pstrąga natrzeć odrobiną soli i włożyć do środ-
ka dwa średnie liście laurowe, kilka ziarenek różo-
wego pieprzu i pięć, sześć plasterków cytryny. Zawi-
nąć wszystko szczelnie w folie aluminiową. Wstawić 
do  piekarnika  nagrzanego  do  180  st.  C.  Pieczemy 
w zależności od wielkości ryby – od 15 do 20 minut. 
Po tym czasie można rozchylić brzegi folii i dopiec 
pstrąga z góry przez ok. 3-5 minut. 

Do ryby można podać sos jogurtowo-koperkowy.
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Sandacz z wody

Kompot z suszu

Pasztet 
z wątróbki 
cielęcej

tatar z łososia | fot. ZaJaDaM.PL

Kompot z suszu | fot. ZaJaDaM.PL

Sandacz z wody | fot. EDICooK.BLoGSPot.CoM

Składniki: 

pół kg wątróbki 
cielęcej, 3 cebule, 
2 marchewki, 15 dkg 
masła, 2 łyżki oleju, 
2 łyżki drobno 
posikanej natki 
pietruszki, płaska 
łyżeczka soli, pół 
łyżeczki pieprzu, 
ćwierć łyżeczki 
gałki muszkatołowej, 
1 łyżka białego 
wytrawnego wina.

Przygotowanie:

Obrane  cebule  i  marchew-
ki  pokroić  w  grube  plastry. 
W  rondelku  stopić  półtorej 
łyżki masła, wrzucić warzy-
wa,  chwilę  smażyć  na  dość 
silnym ogniu po czym dolać 
wino  i  zmniejszyć  ogień. 
Dusić  aż  warzywa  zmięk-
ną. Obraną z błon wątróbkę 
pokroić  w  kostkę  i  obsma-
żyć  na  silnie  rozgrzanym 
oleju.  Przestudzone  jarzyny 
i wątróbkę oraz natkę zmie-
lić  dwukrotnie  w  maszyn-
ce do mięsa,  doprawić  solą, 
pieprzem,  gałka,  wymie-
szać  z  pozostałym  masłem 
i natką. Ułożyć w naczyniu, 
ugnieść i wstawić do lodów-
ki na 12 godzin

Składniki: 

30 dkg łososia, 
cytryna, 
cztery średnie 
konserwowe 
ogórki, duża 
cebula biała, 
olej rzepakowy, 
sól, pieprz, 
musztarda.

Przygotowanie: 

Śledzie  pokroić  w  kostecz-
kę. Posiekać ogórki  i  cebul-
ki. Uformować cztery porcje 
na  tatara Na każdej położyć 
odrobinę musztardy. Udeko-
rować cytryną.

Tatar z łososia

Składniki: 

Po garści: suszonych 
śliwek, jabłek, 
gruszek, moreli itp., 
1-2 goździki, 3 łyżki 
miodu, cytryna 
umyta i sparzona, 
kawałek cynamonu. 

Przygotowanie: 

Owoce zalewamy zimną wodą i odstawiamy na noc, by 
napęczniały. Odlewamy  pół  litra  z wody  spod  owoców 
i do niej dodajemy przyprawy oraz miód. Wszystko zago-
towujemy,  usuwamy  cytrynę  i  wlewamy  do  owoców. 
Testujemy smak. Dodajemy przegotowanej wody i jeszcze 
raz całość gotujemy kilka minut. 

Składniki: 

sandacz (ok. 2 kg), 
masło, cebula, liść 
laurowy, pieprz, dwa 
jaja na twardo, natka 
pietruszki.

Przygotowanie: 

Sandacza  sprawić,  natrzeć  solą  i  wstawić  do  lodów-
ki.  Dużą  cebule  pokroić  w  piórka,  przesypać  do  garna 
i zalać litrem wody. Dodać dwa liście laurowe, szczyptę 
soli i kilka ziaren pieprzu. Wywar gotować ok. 15 minut. 
Sandacza zalać ostudzonym wywarem (najlepiej w spe-
cjalnej wanience do przyrządzania  ryb)  i gotować przez 
około 15 minut. W tym czasie na patelni podgrzewamy 
dwie łyżki masła, dodajemy dwa jajka na twardo pokrojo-
ne w drobną kostkę i posiekaną pietruszkę (nie smażymy 
– podgrzewamy). Rybę wykładamy z gorącego wywaru 
na półmisek i posypujemy mieszanką z patelni. 
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