w skrócie
Walne Zgromadzenie
Delegatów Automobilklubu
Radomskiego

22 listopada 2008 r. w Radomiu obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów
Automobilklubu Radomskiego. Odbyły się wybory nowych władz Klubu. Na
czele nowego zarządu stanął ponownie
Aleksander Gajewski. Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został wybrany Marek
Czortek, a przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Jagoda Wacławska

Przyczepa w teatrze

Prenumeratorzy wygrali
przewodniki
po kempingach

Wśród osób, które do 15 grudnia 2008
roku wykupiły roczną albo dwuletnią prenumeratę „Polskiego Caravaningu”, rozlosowaliśmy 10 przewodników „Kempingi
w Polsce i Europie” wydawnictwa Copernicus. Oto zwycięzcy:
Marek Gołański z Wiślinki
Tomasz Sochacki z Sędziszowa
Marek Zalega z Opoczna
Józef Dyjak- Płoty
Stefan Patyk Kraków
Jan Domagała Skawa
Alfred Wiczorek Warszawa
Tadeusz Zajdlicz Buczkowice
Franciszek Kowal Rybnik
Henryk Fingas Bydgoszcz

Kilkunastoletnia przyczepa kempingowa została wykorzystana jako
element scenografii w przedstawieniu Teatru Śląskiego w Katowicach.

Okładka jubileuszowego numeru.

święcony kultowemu już Hummerowi. Ponadto czytelnicy będą mogli dowiedzieć
się jak jeździ się terenówkami w Rosji oraz
RPA. Na warsztat trafiły dwa quady: Polaris
RZR 800 i Yamaha Raptor 700. Nie zabraknie relacji z wypraw i imprez, m.in. podsumowanie tegorocznej edycji Pucharu
Polski Off-Road.pl, RMPST. W dziale Fokus
przygotowania do tegorocznego, zupełnie
innego Dakaru - zbliżenie na Mitsubishi Racing Lancer MRX09 oraz Volkswagena Race
Touareg 2. Redakcja „Polskiego Caravaningu” serdecznie gratuluje setnego numeru
kolegom z off-roadu!

Podczas wyborów do władz Klubu.

Halfords w Polsce

Halfords, brytyjska sieć handlowa z artykułami motoryzacyjnymi, rowerowymi
i turystycznymi otworzyła swój pierwszy
sklep w Polsce 5 grudnia zeszłego roku we
Wrocławiu, w Parku Handlowym „Młyn”. W
ofercie sklepu znajdują się także usługi serwisowe świadczone na miejscu.
Asortyment sklepu to niemal 11 tysięcy
produktów do aktywnego wypoczynku.
Obejmują rozwiązania wszystkich liczących
się na rynku marek, w tym również marek
własnych Halfords. Klienci sklepu znajdą tu
też duży wybór rowerów, w tym niesprzedawanych dotychczas w Polsce rowerów
Apollo, Carrera i Boardman (Halfords posiada w Wielkiej Brytanii własny ośrodek
projektowania rowerów). Asortyment obejmuje także sprzęt i ubiór sportowy, a także
artykuły niezbędne w turystyce motorowej:
bagażniki dachowe i rowerowe, namioty,
kuchenki gazowe czy pojemniki na wodę.
W 2009 roku firma chce otworzyć od 8
do 10 nowych punktów sprzedaży. Więcej
na: www.halfordspl.pl

Oprac. Dariusz Wołodźko

Przewodnik „Kempingi w Polsce i Europie” to ponad 2700 obiektów w 24 krajach
europejskich, w tym m. in. Turcji, Słowenii,
Węgrzech, Litwy, Irlandii, Grecji czy Chorwacji. Wydanie to jest wynikiem wieloletnich prac Niemieckiego Automobilklubu
oraz Instytutu Geograficznego De Agostini. Nagrody ufundowała firma Planet.

Zlot Fanklubu
Niewiadówek
W dniach 11-14 czerwca w dobrze
znanym caravaningowcom
ośrodku w Borkach nad Zalewem
Sulejowskim odbędzie się zlot
członków Fanklubu Niewiadówek.

Sto stron na
setny numer 4x4!

Sklep Halfords we Wrocławiu.
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Magazyn Off-Road. Pl 4x4 obchodzi
swój jubileusz. Setny z rzędu numer wychodzi w zwiększonej objętości – aż stu
stron. W numerze m.in. teksty podsumowujące najważniejsze wydarzenia w historii off-roadu oraz na rynku samochodów
terenowych, czy obszerny materiał po-

Zainteresowani mogą się zgłaszać
na stronie Klubu:
www.fanklub-niewiadowek.com

Na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego 5
grudnia ubiegłego roku odbyła się premiera spektaklu na podstawie książki Michała
Witkowskiego pt. „Barbara Radziwiłłówna
z Jaworzna-Szczakowej”. Reżyserem spektaklu jest Jarosław Tumidajski. Jednym ze
stałych elementów scenografii jest przyczepa kempingowa, w której także rozgrywana
jest sztuka. Dzięki uprzejmości Krzysztofa
Lisiaka – rzecznika prasowego Teatru Śląskiego i jednocześnie autora zdjęć, publikujemy kilka z nich.
O samym spektaklu na stronach Teatru
przeczytamy: „Głośna, skandalizująca powieść Michała Witkowskiego na deskach

teatru! Tytułowa Barbara Radziwiłłówna,
główny bohater powieści, to właściciel
lombardu, cinkciarz, aferzysta, Żyd z pochodzenia, uwodzicielski gej i gorliwy katolik w
jednej osobie. W jego barwnych, soczystym
językiem pisanych opowieściach przewija
się cała galeria postaci charakterystycznych
dla lat polskiej transformacji: gangsterzy i
filantropi, kibice i akwizytorzy, damy, prostytutki, urzędnicy... „Barbara” to lustro,
w którym przegląda się dzisiejsza Polska
– groteska sąsiaduje tu z thrillerem, tandeta
z wzniosłością, a powikłana, często zmitologizowana przeszłość zderza się z kulawą,
śmieszno-straszną współczesnością”.

Spektakl można obejrzeć w czwartek, 19
lutego o godz. 18.30 i w niedzielę, 22 lutego – także o 18.30. Spektakle odbywają się
na Scenie Kameralnej, a cena biletów nie
przekracza 20 zł. Jeżeli któryś z Czytelników
chciałby się na spektakl wybrać, to ostrzegamy, że jest on tylko dla widzów dorosłych!
Więcej na www.teatrslaski.art.pl
A teraz pytanie: czy rozpoznają Państwo,
co to za model przyczepy został użyty w
spektaklu?
Dariusz Wołodźko
Zdjęcia: Krzysztof Lisiak

Dwa przepisy na kurczaka
Foodlovers.pl to polski przedstawiciel Cobb International, producenta grilla,
który może mieć świetne zastosowanie w caravaningu – Cobb BBQ System.
Po raz kolejny firma wraz z redakcją „Polskiego Caravaningu” proponuje
proste i szybkie w przygotowaniu potrawy – tym razem dwie z kurczaka.
Cobb BBQ System to urządzenie wielofunkcyjne do grillowania, smażenia i wędzenia. O
jego zaletach pisaliśmy już w dwóch poprzednich numerach „Polskiego Caravaningu”. A oto
przepisy.

a co 15-20 minut należy odwracać kurczaka na
ruszcie. Po upieczeniu i zdjęciu z grilla kurczak
powinien być odłożony na około 5 minut przed
pokrojeniem na porcje.

Kurczak pieczony z cytryną
i czosnkiem

Potrzebne składniki: 1 cały kurczak, marynata (3 łyżki soku z cytryny, 3 łyżki oliwy z oliwek,
3 łyżki musztardy, 3 łyżki papryki, 3 łyżki startego imbiru, 3 łyżki kminku, 2 ząbki czosnku), sól
i pieprz.
Przygotujmy marynatę – wszystkie składniki
trzeba dodać do miseczki i wymieszać.
Usuwamy kręgosłup kurczaka - kładziemy
go piersią do dołu i odcinamy z obu stron kręgosłup ostrym sekatorem. Odwracamy kurczaka i
rozkładamy go na płasko w garnku lub naczy-

Potrzebne składniki: 1 cały kurczak, 4 poćwiartowane cytryny, 8 ząbków czosnku, pietruszka, tymianek, oliwa z oliwek, sól i pieprz.
Kurczaka należy dokładnie umyć i wypełnić
ćwiartkami cytryny i mieszanką zmiażdżonego
czosnku, posiekanej pietruszki i tymianku. Całego kurczaka smarujemy oliwą z oliwek i posypujemy solą i pieprzem. Grillujemy około 60
minut na rozgrzanym Cobbie pod przykrywą,

niu, zalewamy marynatą i odstawiamy na noc,
aby odpowiednio naciągnął marynatą.
Pieczemy na rozgrzanym ruszcie, zaczynając
od rozciętej strony, górę kurczaka smarujemy oliwą, odwracamy co około 20 minut i za każdym
razem smarujemy marynatą. Piec około 60 minut
pod przykrywą. Sól i pieprz dodajemy do smaku.
Więcej na stronach www.foodlovers.pl
Oprac. Dawid Majer

Kurczak pikantny

Nie ma to jak kurczak przygotowany na
grillu i butelka dobrego czerwonego wina.
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