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NOWY PUB W MIEÂCIE - CZY SPE¸NI
OCZEKIWANIA MIESZKA¡CÓW?

- Skàd pomys∏ zaadaptowania sali restauracyjnej
na pub?

- MyÊl´, ˝e taka inicjatywa jest potrzebna w mieÊcie.
Brakuje takiego lokalu, w którym m∏odzie˝ mog∏aby
pos∏uchaç na ˝ywo alternatywnej muzyki. WczeÊniej
jedynie w lokalu Jedyna mo˝na by∏o pos∏uchaç jazzu,
rocka, starych kawa∏ków. Dlatego my postanowiliÊmy
wyjÊç z inicjatywà otwarcia pubu. Zale˝a∏o nam na tym,
˝eby nasz oÊrodek troch´ o˝ywiç, ̋ eby t´tni∏ on ̋ yciem.

- Czyli to przede wszystkim do m∏odzie˝y skiero-
wana jest Paƒstwa inicjatywa?

- Nie, oczywiÊcie ˝e nie. Zapraszamy wszystkich,
którzy lubujà si´ we wspomnianych przeze mnie ro-
dzajach muzyki. W naszym mieÊcie jest równie˝ bar-
dzo du˝o m∏odzie˝y niezwykle utalentowanej, cho-

cia˝by zespó∏, który wyst´puje podczas dzisiejszego
otwarcia - Storytellers, którzy te˝ muszà mieç miejs-
ce ˝eby si´ pokazaç i muszà mieç taki „swój” lokal.
Chcemy stworzyç miejsce, do którego b´dzie mo˝na
przyjÊç na koncert pianistyczny w tygodniu, w czwart-
ki na rocka, a jeÊli ktoÊ potrafi graç na pianinie czy
gitarze, te˝ b´dzie móg∏ zagraç w naszym kàciku mu-
zycznym.

- Jakie sta∏e wydarzenia planujà Paƒstwo w tygo-
dniu?

- Planujemy, aby ca∏y tydzieƒ odbywa∏y si´ wydarze-
nia tematyczne. Oprócz wieczorów z muzykà alter-
natywnà, na przyk∏ad piàtki planujemy w stylu bar-
dziej dancingowym, a w soboty z kolei odbywaç si´
b´dà dyskoteki dla starszej m∏odzie˝y, raz przy DJu,
raz z kapelà. W sezonie uruchomimy tak˝e ogródek.

- Kto wystàpi na dzisiejszym otwarciu oprócz ze-
spo∏u Storytellers?

- Zagra The Hole, czyli zespó∏, który 17 listopada
2012 roku wygra∏ w XVII Rejonowym Przeglàdzie Zes-
po∏ów Muzycznych „Struna”.

- Jakie plany zwiàzane z prowadzeniem pubu ma
Pan na przysz∏oÊç?

- Bardzo bym chcia∏ ˝eby zagra∏a u nas Zdrowa
Woda. Mam nadziej´, ˝e przyjdzie taki moment,
˝e spotkamy si´ i b´dziemy mogli na ten temat poroz-
mawiaç.

- ˚ycz´ powodzenia. Dzi´kuj´ za rozmow´.

              tekst i foto red.

Do tej pory Rezydencja Seniora Green Park kojarzy∏a si´ z hotelem, do którego przybywali kurac-
jusze na wypoczynek. Przy obiekcie dzia∏a∏a tak˝e restauracja. By∏o to miejsce, w którym przebywali
g∏ównie goÊcie odwiedzajàcy hotel. Jednak˝e od 16 marca 2013 roku Green Park otwiera si´ tak˝e
dla mieszkaƒców, jak i goÊci z innych oÊrodków Ciechocinka. Czy nowa inicjatywa spe∏ni oczekiwa-
nia mieszkaƒców miasta? O tym, jakie plany zwiàzane sà z tym miejscem, opowiedzia∏ mi w∏aÊciciel
Green Parku Pan Maciej Bartoszek.
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Storytellers

Rezydencja Green Park przy ul. Szmur∏y w Ciechocinku The Hole


