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SPOTKANIE Z MISTRZAMI WYŚCIGÓW RAJDOWYCH W BONARCE
Michał Kościuszko, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, i Michał Bębenek, kilkukrotny
Mistrz i Wicemistrz Polski, odwiedzą Empik w Bonarce 13 kwietnia o godz. 16:00. Spotkanie z kierowcami rajdowymi odbędzie się w związku z premierą książki Agnieszki Goli „Niedokończona historia. Janusz Kulig”.
Agnieszka Gola w książce „Niedokończona historia. Janusz Kulig” postanowiła zebrać wszystkie dotąd nieopublikowane wspomnienia o jednym z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych. To
rozmowy z ludźmi, którzy byli najbliżej Mistrza. Rodzina, przyjaciele, team sportowy, kierowcy i piloci rajdowi. Wśród nich Sobiesław Zasada, Leszek Kuzaj, Maciej Wisławski, Michał Kościuszko i jeden z największych rywali Janusza – Krzysztof Hołowczyc.
Jaki prywatnie był Janusz Kulig? Dlaczego miał ukruszony przedni ząb? Skąd wzięła się ksywka Rysopis? Co
działo się za kulisami największych rajdów? I jakie sposoby miał Kulig na swoich rywali? Tego wszystkiego
dowiecie się z książki oraz podczas spotkania.
Gośćmi specjalnymi spotkania będą kierowcy rajdowi: Michał Kościuszko - dwukrotny rajdowy Wicemistrz Świata 2009 i 2011 w klasyfikacji JWRC i PWRC, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy
na arenie Mistrzostw Świata oraz Michał Bębenek - kilkukrotny Mistrz i Wicemistrz Polski w grupie
N, Mistrz Polski w grupie R.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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