p romoc j a

23 stycznia 2015

Bądź świadomym mieszkańcem Ziemi
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65 000

złotych - to pula nagród
w konkursie architektonicznym na projekt domu
rodzinnego w krajobrazie
kujawsko-pomorskim.


Konkurs promujący odnawialne źródła i ochronę środowiska przyrodniczego w naszym regionie
nia 15 proc. energii ze źródeł
odnawialnych do 2020 roku.

Potencjał naturalny województwa kujawsko-pomorskiego stwarza dogodne warunki dla rozwoju energetyki
odnawialnej.

Większa świadomość

Możliwość wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
jest szansą regionu kujawsko-pomorskiego na zwiększenie
bezpieczeństwa
energetycznego i stwarza
możliwość poprawy zaopatrzenia w energię terenów
o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.

Oszczędzanie energii

Powstawanie w naszym województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii może
przyczynić się również do
redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wpłynąć
na oszczędność energii
i zwiększenie efektywności energetycznej. Zgodnie
z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego o promocji
stosowania energii odnawialnej, stanowiącą część
pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska została
zobowiązana do wytworze-
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Bardzo ważnym aspektem
rozwoju odnawialnych źródeł energii są działania na
rzecz zwiększenia poziomu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii
i ich wpływu na środowisko
naturalne oraz racjonalnego
kształtowania przestrzeni.

Konkurs architektoniczny

Wychodząc naprzeciw tym
potrzebom,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział
w
Bydgoszczy
i Oddział w Toruniu działając wspólnie w imieniu
województwa kujawsko-pomorskiego jako organizator
konkursu ogłosili konkurs
architektoniczny na projekt
domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim
z pulą nagród wynoszącą
65 000 zł.
Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu
pn.: „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz
nowoczesnych
systemów
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Farsa z welonem

Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych
fot: Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy
nr 2 w Bydgoszczy
dywersyfikujących
źródła
i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony
środowiska przyrodniczego
w województwie kujawsko-pomorskim”.

Twój projekt domu

Konkurs jest otwarty dla
każdego architekta i studenta architektury (w osobnej
kategorii) chcącego pokazać
swój projekt współczesnego domu jednorodzinnego. Dom winien wyrastać
z tradycji budownictwa na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przy

założeniu
współczesnej
funkcji, formy i konstrukcji
budynku.
Zakłada się zaproponowanie przez uczestnika
konkursu rozwiązań zapewniających wysoką energooszczędność i odniesienie
się do rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł
energii. Nie definiuje się
wielkości rodziny będącej
przyszłymi mieszkańcami,
przyjmując, że może ona
się zmienić w przyszłości
stając się rodziną wielopokoleniową. Projekt domu,
rozmieszczenie funkcji i od-

powiadające im rozwiązania
architektoniczno-budowlane proponują uczestnicy
konkursu.
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Warto wiedzieć

Więcej informacji
na www.naszaenergia.
kujawsko-pomorskie.pl
oraz www.domrodzinnykonkurs.wordpress.com.
Organizator: województwo kujawsko-pomorskie,
realizator kampanii:
Stowarzyszenie „Tilia”.
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Dziadkowie z wnukami - gośćmi w Plazie

Jak to jest, gdy film urywa się w tym najważniejszym momencie? Bohater
historii o przewrotnym
tytule „Ślub doskonały” dowiedział się o tym
właśnie w tym wielkim
dniu. W rolę przyszłego pana młodego, który
budzi się u boku pięknej, nagiej nieznajomej,
tuż po swym wieczorze
kawalerskim, wciela się
Paweł Małaszyński. A towarzyszy mu w tej scenie
Marta Żmuda Trzebiatowska. W tym czasie
szybkim krokiem zmierza
w ich kierunku Katarzyna Glinka, przyszła panna młoda… Co wydarzy
się dalej? Teatr Kwadrat
zaprasza na swą sztukę
do Opery Nova w Bydgoszczy - już 16 lutego!
Bilety w cenach: 75 zł,
95 zł i 120 zł - do nabycia
w salonach EMPIK, Kinoteatrze Adria oraz na
www.teatrkwadrat.pl.
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nowosci.com.pl

Zintegrujmy się
artystycznie


CHR Toruń Plaza zaprasza dziś i jutro na Dzień Babci i Dziadka

CENA

GDAŃSKI DESANT LUDZI
LECHA WAŁĘSYNA WARSZAWĘ

PODNIEBNE MISJE CÓRKI
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

LUTY 2015

///

6,95 PLN (WTYM8%VAT)

stylu oraz pokazy fitness. Na
pewno warto będzie też skorzystać z rad ekspertów na
temat ubezpieczeń i hipoteki
odwróconej. Razem z wnukami będzie można wziąć udział
w konkursach i wygrać atrakcyjne nagrody, m.in. telefon
komórkowy.
Bez wątpienia szczególną
pamiątką po tym dniu będzie
wspólne zdjęcie z wnukami,
wykonane w profesjonalnym
atelier. Niektóre z nich znaj-

dą się na pamiątkowych kubkach dla dziadków. Pierwszych 200 zdjęć zostanie
wywołanych i będzie można
odebrać je w CHR Plaza po 25
(jm)
stycznia.
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Przyjdź do Plazy

Dzień Babci i Dziadka
CHR Toruń Plaza 23-24
stycznia, godz.: 13-18.

Polska mafia w Chicago

TADEUSZ OŚKOCZYLIFILMOWY
PUŁKOWNIK KWIATKOWSKI

MIESIĘCZNIK NR 2 (15)

nowości


O tym, co zapisało się na kartach historii naszego regionu, i nie tylko…
POSTYCZNIU 1945ROKU
NACMENTARZACHZOSTAŁY
GROBYZCZERWONĄGWIAZDĄ.
ITABLICA NACZEŚĆ
BYDGOSZCZAN
DEPORTOWANYCH
DOSOWIETÓW
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„Nasza Historia. Kujawsko-Pomorskie” to zawsze solidna porcja wiedzy o dziejach
naszego regionu, Polski
i świata.
W najnowszym, lutowym
numerze przeczytasz między innymi o gdańskim desancie ludzi Lecha Wałęsy
na Warszawę. Na początku

lat 90. liczna grupa byłych
opozycjonistów wyruszyła
do stolicy - najpierw za Lechem Wałęsą, gdy ten został
prezydentem, potem za Janem Krzysztofem Bieleckim,
desygnowanym na premiera.
Warszawa nazwała przybyszy desantem gdańskim.
Niezwykle ciekawe będą
teksty o politycznych seksa-

ferach. Simon Sebag Montefiore, absolwent Uniwersytetu w Cambridge, autor
dwóch biografii Stalina i biografii carycy Katarzyny II,
wspomina o historycznych
skandalach w polityce.
Ponadto, w numerze:
o polskiej mafii w Chicago, czyli o najgroźniejszych
konkurentach Ala Capo-

ne, pochodzących z Polski,
o grzeszkach prezydenta
Ignacego Mościckiego.
Najnowszy numer miesięcznika znajdziesz już od
czwartku 29 stycznia w Biurze Ogłoszeń „Nowości” przy
ul. Podmurnej 31 w Toruniu,
Punktach Partnerskich „Nowości” oraz sieciach piekarni
(jo)
Rumińscy.
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KUJAWSKO-POMORSKIE

8 marca, w Dniu Kobiet,
w Hali Łuczniczka wystąpi Opera Lwowska.
Niezwykły koncert nawiązujący ludowością do
integracji Ukrainy z Unią
Europejską,
zobaczyć
będzie można o godzinie 18.00. Najsłynniejsze
szlagiery
operetkowe
świata w wykonaniu artystów baletu i solistów
zachwycą
kolorytem
i różnorodnością, nie tylko muzycznie, ale i wizualnie. Opera Lwowska
pod dyrekcją Myrona
Yusypovycha
wystąpi
pod patronatem honorowym Ambasady Ukrainy
w Polsce. Bilety do nabycia w Hali Łuczniczka,
Biurze Podróży Urlopy.
pl i Venturi oraz telefonicznie: 663 786 440 lub
730 885 555.
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Centrum
Handlowo-Rozrywkowe Toruń Plaza przygotuje mnóstwo atrakcji
z okazji tych szczególnych
dni. Dziś i jutro dziadkowie
wraz z wnukami będą gośćmi

specjalnymi Plazy. Na pewno żadne z nich nie wyjdzie
bez upominków wykonanych
przez ich pociechy z pomocą
animatorów. Organizatorzy
zadbają także o ich zdrowie
oferując możliwość bezpłatnego badania ciśnienia
i poziomu cukru, porady dietetyczne oraz warsztaty zdrowego gotowania.
Aktywni seniorzy mogą
również liczyć na bezpłatne
porady wizażystki w strefie
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Pokazy kulinarne, sportowe,
konkursy z nagrodami i wiele
innych atrakcji przygotowało
CHR Toruń Plaza z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Czekają też
prezenty i pamiątkowe zdjęcia
z wnukami.

