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Nazwij osiedle i wygraj 
Dziś macie ostatnią szansę,

by wziąć udział w naszej za-
bawie i wygrać zakupy za 1500
złotych. 

Na początku kwietnia jeden
z naszych Czytelników stanie
się szczęśliwym posiadaczem
mieszkania na ulicy Żytniej w
Koszalinie – mieszkanie to
jedna z dwóch głównych wy-
granych w naszej loterii „Do
wygrania dwa mieszkania”. 

Osiedle budowane przez
słupską firmę „Mat-Bet” nie ma
swojej nazwy. Ale – dzięki po-
mocy naszych Czytelników – li-
czymy, że już niedługo zyska
świetną, wpadającą w ucho
nazwę, która odda wszystkie
jego walory. Firma „Mat-Bet”
postanowiła na naszych ła-
mach ogłosić konkurs na
nazwę nowego osiedla. 

Osiedle wyróżnia świetna lo-
kalizacja, która pozwala szybko
dostać się do centrum.
Istotnym walorem jest natu-
ralne otoczenie, czyli zieleń, bu-
dynki są wkomponowane w
ukształtowanie terenu, co za-
pewnia poczucie harmonii i
stwarza atmosferę spokoju, od-
izolowania oraz bezpieczeń-
stwa. Macie dobry pomysł jak
nowe osiedle mogłoby się na-
zywać? Prześlijcie go do nas za
pośrednictwem SMS-a i wy-
grajcie cenną nagrodę – zakupy
w Obi za 1500 złotych! Na pro-
pozycje nazwy czekamy do 5
kwietnia, czyli do dzisiaj. Zwy-
cięzcę wyłoni kapituła, w skła-
dzie której znajdą się przedsta-
wiciele firmy „Mat-Bet” oraz
redakcji „Głosu”. Kto będzie
szczęśliwcem, któremu dane
będzie nazwać osiedle, ogło-
simy podczas losowania na-
grody głównej w naszej loterii,
czyli ponad 30-metrowego
mieszkania na ulicy Żytniej. 

(AB)

Masz pomysł? 

d Aby przesłać propozycję
nazwy osiedla należy wysłać na
numer 71466 SMS o treści: 
GK.OS.xx (gdzie xx to propozycja
nazwy osiedla) 
Przykład: GK.OS.osiedle kwia-
towe 
Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT. 

REPORTER ZANOTOWAŁ 

Nie zasłużyli na nagrody 
– Słyszę, że prezydent Komo-

rowski, kiedy odchodził z funkcji
marszałka sejmu, przyznał sobie
22 tys. zł nagrody, a swoim za-
stępcom w sumie z 200 tysięcy
– mówi Czytelnik z Koszalina. –
Moim zdaniem jest to skandal.
Nagrody można otrzymywać,
jeśli się wypracowuje zysk, jeśli

się osiąga sukcesy w pracy. Tym-
czasem polska gospodarka do-
brze nie stoi, sytuacja w pań-
stwie jest zła. Oszczędzać trzeba
na wszystkim. Brakuje pieniędzy
na wszystko, na łatanie dróg, na
służbę zdrowia i przez to ludzie
miesiącami czekają na wizytę
do specjalisty, a latami na nie-
które operacje itd. Wszystko

drożeje – gaz, prąd, paliwa, żyw-
ność itd. Społeczeństwo nie jest
zadowolone. Nie można
więc wyszarpywać pieniędzy na
takie nagrody. Nie ma na nie
społecznego przyzwolenia.
Rządzący naszym krajem –
wszyscy po kolei, rząd, posłowie
itd. – ani na takie, ani na żadne
inne nagrody nie zasłużyli. 

Sklepu nie ma, 
reklama została 

– W Koszalinie był sklep
„Bomi”, ale od wielu miesięcy
go już nie ma – mówi Czytel-
niczka z Koszalina. – W jego
miejscu został otwarty „Ros-
smann”. Tymczasem na bu-
dynku przy ul. 4 Marca nadal
widnieje wielka reklama

sklepu. Jest strzałka wskazu-
jąca gdzie się sklep znajduje i
w jakiej odległości od tego
miejsca. Uważam, że ktoś po-
winien taką reklamę zlikwi-
dować, bo może wprowadzać
ludzi w błąd. Sieć sklep zlikwi-
dowała, to niech zabierze też i
swoje reklamy. 

(BOG)

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

Ośrodek kolonijny „Pałac
pod Bocianim Gniazdem” w
Runowie, to XVII-wieczny
pałac położony w pięknej wsi
kaszubskiej, 14 km od Lę-
borka. Zabytkowy park z fon-
tanną, oraz duże tereny zie-
lone pozwalają na czynny
kontakt z naturą. XIII-wieczne
grodzisko, stary cmentarz i
liczne miejsca wykopalisk od-
krywają nam rąbka bogatej hi-
storii tych terenów, a las,
śródleśne jeziorko i liczne po-
toki stanowią idealne schro-
nienie dla dzikiej zwierzyny. 

Na terenie ośrodka znajduje
się zabytkowy park, boiska do
piłki nożnej, siatkowej, koszy-
kowej, place zabaw, indiański
skansen, minizoo, sztuczna
ściana wspinaczkowa, miejsce
ogniskowe i grille. W pobliżu
znajduje się nowo wybudo-
wana stadnina koni, gdzie za
dopłatą można pobierać lekcje
jazdy konnej. 

Krzysztof Tuz z Centrum
Podróży Masz Wakacje przy-
znaje, że indiańskie lato jest
jednym z chętniej wybieranych
pomysłów na wakacje dla
dzieci. – Często panowie,
którzy przychodzą z dziećmi
zarezerwować kolonie mówią,
że sami chętnie by się na taki
obóz zapisali – śmieje się. I
trudno im się dziwić. 

Organizatorzy zachwalają,
że na „prerii” w Runowie spo-

tkać można nie tylko jelenie i
borsuki, ale też Orła Bielika
oraz przeżyć niezapomniane
przygody w „Obozie poszuki-
waczy złota”, gdzie pod okiem
kowbojów uczestnicy uczą się
płukać złoto, strzelać z bata i
kręcić lassem. Dla spragnio-
nych wrażeń są jazdy konne
na jednym z rączych ru-
maków. 

Program prowadzony jest

przez „Polskich Indian” i ani-
matorów, w Wiosce Indiańskiej
na terenie ośrodka oraz w obo-
zowisku kowbojskim. Zajęcia
oparte są na warsztatach pla-
styczno-muzyczno-teatralnych,
rozwijaniu wyobraźni i umie-
jętności manualnych. W pro-
gramie jest m.in. rozbicie
obozu indiańskiego, wyrób na-
rzędzi i strojów, strzelanie z
łuku i wiatrówki, polowanie na

„bizony”, nocny wypad w po-
szukiwaniu bladych twarzy i
mnóstwo innych atrakcji. 

Indiańskie Lato to propo-
zycja nie tylko dla chłopców.
Płeć nie ma znaczenia tyl-
ko charakter i temperament
dziecka. Krzysztof Tuz radzi: –
Planując wakacje trzeba wziąć
pod uwagę to co dziecko lubi.
Nie uszczęśliwiać go na siłę.
Na szczęście dziś oferty wy-

jazdów są tak przygotowane,
że można zajęcia dostosować
do potrzeb kolonisty. d

KTO MA SZANSĘ NA WAKACJE
W RUNOWIE? OBEJRZYJ
PRACE BIORĄCE UDZIAŁ 
W NASZYM KONKURSIE 
„WYMALUJ SWOJE WAKACJE”
NA STRONIE: 
www.gk24.pl/wymalujwa-
kacje 

Daj się złapać na lasso 
WAKACJE A gdyby tak na kilka dni zamienić się w Indianina? Podczas indiańskiego lata w Runowie
to jest możliwe. Jeden ze zwycięzców w naszym konkursie plastycznym będzie miał taką szansę. 

Indiańska wioska to tylko jedna z atrakcji wakacji w Runowie. Najmłodsi koloniści ją uwielbiają. Fot. Centrum Podróży Masz Wakacje 
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