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Plan Pikniku Rodzinnego:
Piątek – 8 maja 2015
12:00 – Jeździeckie
Mistrzostwa Kaszub –
Zawody Towarzyskie
w dyscyplinie „Skoki przez
Przeszkody”
Sobota – 9 maja 2015
9:00 – Półfinały
Jeździeckich Mistrzostw
Kaszub – Zawody
Towarzyskie oraz Zawody
Regionalne

Niedziela – 10 maja 2015
9:00 – Finały Jeździeckich
Mistrzostw Kaszub
12:00 – Oficjalne otwarcie
Pikniku Rodzinnego
„Skarby Kaszub”
Wioska Fantazji dla dzieci
Strefa Kultury
Strefa Edukacji
Strefa Sportu
Konkursy z nagrodami
Regionalne potrawy
Artystyczna Scena Pikniku

WSTĘP WOLNY

DARMOWE ATRAKCJE

USTKA

ŁEBA

SŁUPSK

LĘBORK

GDAŃSK

RUNOWO

BYTÓW

CZARNA
DĄBRÓWKA

REKLAMA K035002171A

WWW.MISTRZOSTWA.RUNOWO.PL
tel.: 501 385 301 i 507 725 775

Wielki Piknik
Rodzinny

10 maja 2015
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O
d pierwszej edycji
m i s t r zo s t w
partnerami
wydarze-
nia są La-

sy Państwowe. Leśni-
cy z Nadleśnictw
Cewice, Lębork,
ŁupawaiDamnicaw
specjalnieprzygoto-
wanych namiotach
edukacyjnych pre-
zentują bogactwo
pomorskich lasów,
pracę leśników, a na
dzieci czeka wiele kon-
kursów z „leśnymi” na-
grodami.

NadleśnictwoCewicenaPo-
jezierzuKaszubskimtomocnouro-
zmaicony przyrodniczo krajobraz.
Każdyzakątekjestbardzomalowni-
czyimożnatuznaleźćswojewyma-
rzonemiejsce:piękne,czystejezio-
ra,wktórych można powędkować
iwypocząć,rezerwatprzyrody„Gro-
dzisko Runowo”iKarwickie źródli-
ska,arboretumleśnewKozinie,dąb
szypułkowy„Świętopełk”(najstar-
szy dąb na Pomorzu),do którego
prowadziścieżkaedukacyjno-przy-

rodnicza oraz wiele innych mniej-
szych atrakcji przeuroczo położo-
nychwśródleśnychostępów.

Mimo wielu zagrożeń dla lasu
,leśnicy czuwają nad jego prawid-

łowym funkcjonowaniem przez
całyczas.Służbaleśnawraziepo-
trzeby pracuje nawet w nocy,aby
sprostaćzagrożeniomizachować
naszą przyrodę w jak najlepszym
stanie dla przyszłych pokoleń.
Dzięki swoim działaniom leśnicy
zapewniają trwałość lasu, zacho-
wując jego dobra dla przyszłych
pokoleń. Pamiętajmy, że po każ-

dym przeprowadzonym wyrębie
najpóźniejwokresiepięciulatnad-
leśnictwa przeprowadzają nasa-
dzenia!

Pracownicy nadleśnictwa są
wpełnioddaniswojejpracy,atak-
żedziałaniomprospołecznym.Pra-
caleśnikówtonietylkosłużbapo-
legającanaochronie,uprawieipra-
widłowym gospodarowaniu lasa-

mi dla dobra całego społeczeń-
stwa,aletakżeedukacjaleśnaoraz
kultywowanie i szerzenie wartości
przyrodniczo-kulturalnych. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich
do odwiedzania,korzystania i wy-
poczynku na łonie natury na tere-
nieNadleśnictwaCewice.Nadleś-
nictwo Łupawa położone jest
w zachodniej części wojewódz-

twa pomorskiego. Krajobraz
Łupawy i okolic ukształtowała
epoka lodowcowa przed około
13,8tys.latpodczastzw.zlodowa-
ceniaWisły.Liczne ślady ustępu-
jącego lądolodu widać do dzisiaj
w postaci rzecznych pradolin
Łupawy i Skotawy, jezior, bagien,
oczek wodnych i morenowych
wzgórz.Lasyłupawskiekryjąwie-
le świadectw historii.Na prawym
brzegu rzeki Łupawy odkryto po-
chodzący z okresu neolitu rozle-
gły zespół osadniczy założony
przez ludność tzw. grupy
łupawskiej kultury pucharów lej-
kowatych. Jest to najprawdopo-
dobniej największe na ziemiach
polskich i w Europie Środkowej
tego typu cmentarzysko.

JMK w Runowie to jedyna w skali kraju niekomercyjna impreza dla wszystkich pokoleń – markowy produkt Pomorza

I i II edycja Jeździeckich
Mistrzostw Kaszub już za nami

Gdzie spędzić wolny czas z rodziną? W Runowie, gdzie czeka na wszystkich moc atrakcji

Siedziba Nadleśnictwa Łupawa
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Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

M
ożna by zapytać,
dlaczego, przecież
wielejestwnaszym
regionie imprez,
gdzie rodziny

z dziećmi mogą spędzić czas wol-
ny,niepłacączawstęp.Nowłaśnie
dlaczego? Odpowiedź na to pyta-
niejestprosta–wRunowie,oprócz
dobrej zabawy i miłej rodzinnej at-
mosfery,odwiedzający mają moż-
liwość czynnego zaangażowania
w Strefie Kultury,Strefie Edukacji,
Strefie Sportu orazWiosce Fanta-
zji.Elementemszczególnymwyda-
rzenia są też Jeździeckie Mistrzo-
stwa Kaszub - profesjonalnie przy-
gotowanezawodynietylkodlaspor-
towców,bowiem są one organizo-
wanegłówniezmyśląoamatorach
jeździectwa,tj.dzieciimłodzieży.

Cross Country

W Nadleśnictwie Cewice
można napotkać 640-letni
dąb szypułkowy

Joanna Todorowska
Marta Rutkiewicz
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baw, małpi raj czy Stajnia Pałac
Runowo,to niektóre zatrakcji, ja-
kie przez te wszystkie lata przy-
gotowaliśmy dla najważniej-
szych i najmłodszych klientów.
Poznają malownicze zakątki tych
terenów podczas pieszych wę-
drówek do Rezerwatu Grodzisko
Runowo, wypraw w siodle
po oznaczonych szlakach,wypa-
dach kajakowych nad jezioro czy
przeprawach przez mokradła.

Czyste jezioro, lasy i nieska-
żone powietrze zadowolą każ-
dego turystę. – Nasze dzieci co
roku przyjeżdżają tu na kolonie
konne i po adrenalinę. Kiedy
przyjeżdżają do domu, to przez
cały rok opowiadają: Jak biega-
li po lesie i budowali szałasy, jak
budowali tratwę i pływali kaja-
kiem, jak wspinali się na ścian-
kę wspinaczkową i grali
w paintball. Moja 12-letnia cór-
ka Natalia kocha konie i nie wy-
obraża sobie wakacji bez Burzy
i Bakusia, które są jej oczkami
w głowie w Stajni Pałac
Runowo. Nas, jako rodziców, to
cieszy, bo wakacje to jedne
z najciekawszych dla młodego
człowieka chwil, a widząc zado-
wolenie naszych dzieci, widzi-
my, że Runowo to dobre miej-
sce na wypoczynek dla nich. –

mówi Magdalena Kosiorowicz,
mama Piotrka i Natalki.

Pałac pod Bocianim Gniaz-
dem zbudowano w XVIII wieku,
budynek otacza zieleń.W ostat-
nich latach obiekt przeszedł
modernizację, pałac dostoso-
wano do potrzeb nawet najbar-
dziej wymagających klientów.
Duża sala jadalna, piękny holl
kominkowy oraz przestronne
pokoje mogą pomieścić stuoso-
bową grupę. Na terenie 5 ha
stworzono idealne warunki

do aktywnego wypoczynku nie
tylko dla dzieci i młodzieży. Pa-
łac oferuje swoim klientom wie-
le atrakcji, wioskę indiańską,
małpi raj, boiska sportowe,
ściankę wspinaczkową, a to tyl-
ko niektóre z nich. Główną
atrakcją są jednak konie.

Stajnia Pałac Runowo jako
Certyfikowany Ośrodek Jeź-
dziecki PZJ prowadzi zarówno
rekreacyjną, jak i sportową nau-
kę jazdy konnej. Podczas waka-
cji w Runowie można zdobyć
odznakę „Jeżdżę Konno”
i „Brązową odznakę”Polskiego
Związku Jeździeckiego. – Konie
to nasza pasja, w chwili obecnej
mamy 27 koni, ekologiczne
drewniane stajnie, parkur oraz
piękne leśne ścieżki konne. Ka-
drę stanowią instruktorzy, spe-
cjaliści do spraw hodowli koni
z odpowiednimi kwalifikacjami
oraz doświadczeniem, prowa-
dzący autorski program kolonii
konnej dostosowany do indywi-
dualnych potrzeb uczestników.
- mówi Hanna Michalska, licen-
cjonowany instruktor PZJ, kie-
rownik Stajni Pałac Runowo.
Każdy, kto odwiedza tę część
Kaszub na Pomorzu, zakochuje
się w niej.

Gazeta Mistrzowska

Runowo - miejsce pełne atrakcji
D

uża liczba ofert to
większy wybór, co
nie znaczy, że ła-
twiejszy. Warto za-
daćsobiepytanie,ja-

kiej oferty szukamy. Nadmorski
wypoczynek czy górskie wę-
drówki,gwarny kurort zagranicą
amoże jednak niewielki ośrodek
zdalaodzgiełkumiasta?Topod-
stawowe pytania,które sobie za-
dajemy przy wyborze miejsca
wypoczynkudlasiebie idlarodzi-
ny.Gdywysyłamydziecinakolo-
nie,szukamy ciekawego progra-
mu oraz bezpiecznego miejsca,
ponieważ w obecnych czasach
to jest dla nas najważniejsze.
WdobieInternetuiwszechobec-
nej informacji chcemy,by wypo-
czywały, rozwijały się i usamo-
dzielniały,a zarazem pragniemy
je jak najdłużej ochronić.Aktyw-
ny wypoczynek połączony z roz-
wojem różnych zainteresowań
dzieci to rzeczy, jakich szukamy
wśród natłoku ofert. Ważne, by
organizator wypoczynku posia-
dał stosowne uprawnienia(wpis
do rej.Organizatorów turystyki),
obózbyłzgłoszonywkuratorium
oświaty a kadra godna zaufania.
Kolejną rzeczą jest bezpieczna

przestrzeń, z odpowiednimi
atrakcjamidlanich,najlepiejzda-
la od dróg i niebezpieczeństw.
Jednym z takich miejsc jest Pa-
łac pod Bocianim Gniazdem
wRunowiełączącyspokójwśród
zieleni kaszubskiej wsi z aktyw-
nym wypoczynkiem i dobrą za-
bawą.

– Stawiamy naróżnorodność
i wielość atrakcji, zależy nam
na tym,aby osoby,które przeby-
wają w naszym ośrodku, aktyw-

nie wypoczywały czy to w siod-
le, czy na surwiwalowym szlaku
z kompasem – mówi Jakub
Rutkiewicz, współwłaściciel ro-
dzinnej firmy TAX S.C., która ja-
ko organizator turystyki prowa-
dzi od 19 lat Ośrodek Kolonijny
w Pałacu pod Bocianim Gniaz-
dem. Najważniejszymi klienta-
mi są dla nas dzieci, to dla nich
tworzymy niezapomniane tema-
tyczne obozy i wycieczki szkol-
ne. Wioska Indiańska, place za-

Pałac pod Bocianim Gniazdem zbudowano w XVIII wieku

REKLAMA K035002217E
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Runowo 23, 76-230 Potęgowo

tel.: 59 811 51 49, kom.:502 277 742

biuro@runowo.pl, 

WAKACJE W SIODLE
ADRENALINA TEAM

WAKACJE W PAŁACU

Przeżyj Przygodę

Prawdziwych Jeźdźców
Poczuj Dreszczyk

Pozytywnych Emocji!

Zostań Najlepszą

Księżniczką

REKLAMA K035002217B

KUPON  RABATOWY

80 zł zniżki na KOLONIE w Runowie*
*Kupon obowiązuje w dniu 10 maj 2015 i realizowany jest tylko przy rezerwacji 

w ośrodku kolonijnym Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie

StajniaPałacRunowojakoCertyfikowanyOśrodekJeździeckiPZJ
prowadzizarównorekreacyjną,jak isportowąnaukęjazdykonnej

REKLAMA K035002217A

KUPON  RABATOWY

10% zniżki na biwak z klasą 
dla Twojej klasy*
*Kupon obowiązuje od 01.05.2015 r. do 31.05.2015 r.

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
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Szaleństwo i zabawa dla całych rodzin!

10 maja Piknik Rodzinny
„Skarby Kaszub” w Runowie
W

ioska Fantazji,
Strefa Kultury,
Strefa Edukacji
i Strefa Sportu
to tylko niektó-

re atrakcje Pikniku Rodzinnego
w Runowie, który towarzyszyć
będzie finałomJeździeckich Mi-
strzostw Kaszub.Zabawa na te-
renie Pałacu pod Bocianim
Gniazdem w Runowie (gmina
Potęgowo,powiat słupski) adre-
sowana jest do wszystkich
mieszkańców naszego regionu.
Każdy w wieku od zera do stu lat
znajdzie tam moc atrakcji dla
siebie. Wszystko to dzięki Fun-
dacji Bocianie Gniazdo
w Runowie.

- To, co wyróżnia piknik
w Runowie, to niekomercyjne
wydarzenie bez jarmarku i mu-
zyki biesiadnej, prezentujące
najpiękniejszy region Polski,
czyli Kaszuby i Pomorze - mó-
wi organizator Joanna
Todorowska. - Bogate i wiecz-
nie żywe tradycje kulturalne
i kulinarne, piękno pomorskiej
przyrody, szerzenie idei działal-
ności prospołecznej i dialogu
społecznego oraz prężność
sektora gospodarczego przyb-
liżą Państwu przedstawiciele
twórców i artystów ludowych,
jednostek państwowych i sa-
morządowych, organizacji po-
zarządowych oraz przedsię-
biorcy.

- Jeździeckie Mistrzostwa
Kaszub i Piknik Rodzinny „Skar-
by Kaszub” w Runowie to jedy-
na na Pomorzu impreza łącząca
w sobie zabawę i edukację,dzię-
ki której nie zapomnimy o kultu-
rze i tradycji naszego regionu,
a przy okazji spędzimy aktywnie

wolny czas z rodziną, promując
jeździectwo, działania prospo-
łeczne oraz rozwój obszarów
wiejskich - dopowiada organiza-
tor Marta Rutkiewicz.

Dlatego warto być 10 maja
2015 w Runowie (gmina
Potęgowo, powiat słupski), by
dowiedzieć się czegoś więcej
o niezwykłym regionie,wktórym
mieszkamy!Wstęp i korzystanie
ze wszystkich atrakcji bezpłat-
nie!!!

Więcej informacji o imprezie
organizowanej przez Fundację
Bocianie Gniazdo w Runowie
znajdziecie Państwo na stronie
www.mistrzostwa.runowo.pl.

Piknikowa scena mistrzostw – od tańców średniowiecznych, ludowych po break dance, z licz-
nymi konkursami, z cennymi nagrodami, aż po tańce z gwiazdami

A Muzeum w Swołowie zapra-
sza na warsztaty ludowe,pod-
czas których będzie można
spróbować swoich sił w lepie-
niu glinianych medalionów,
wykonaniu dywaników
na minikrosnach itp.
MikorowoWioska Ziół i Kwia-
tów przygotowało warsztaty
zielarskie, tańców średnio-
wiecznych,a szczególną

atrakcją będą słowiańskie
wianki.Nie zabraknie tradycyj-
nej kaszubskiej tabaki,którą
w regionalnych strojach czę-
stować będą członkowie Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskie-
go.Przepyszne,tradycyjne po-
trawy oraz produkty regional-
ne serwować będą panie z kół
gospodyń wiejskich „Dolina
Łupawy”i „Lubuczewo”.

Strefa Kultury

Każdy bez wyjątku będzie mógł samodzielnie uczestniczyć
w procesie wytwórczym tradycyjnych – charakterystycznych
dla tego terenu produktów oraz poszerzyć wiedzę w wielu
dziedzinach.

AW namiotach edukacyj-
nych nadleśnictw Cewice,
Lębork,Łupawa i Damnica,
leśnicy prezentować będą
piękno pomorskiej przyrody,
a na wszystkich chętnych
czekać będą konkursy z „leś-
nymi”nagrodami.
Warsztaty doświadczalne od-
będą się wMałym Laborato-
rium PGNiG OD – innowacyj-
na forma edukacji! Ekologicz-
ne rozwiązania dla domu pre-
zentować będzie firma BAT
zSierakowic.Oferta aktywne-
go wypoczynku dzieci i mło-
dzieży Pałac podBocianim
Gniazdem wRunowie.Mia-
steczko NGO – organizacje
pozarządowe poprowadzą
debaty społeczne ikawiaren-
ki integracyjne: CIO Słupsk,
LGD Partnerstwo Dorzecze
Słupi,Stowarzyszenie „Podaj
Rękę”,Fundacja III Sektora,
Fundacja Bocianie Gniazdo
w Runowie.Promocja Pomo-
rza – promocja trzech powia-
tów imiast Słupska,Lęborka
i Bytowa,gminy Potęgowo,
GOKPotęgowo,punkt infor-
macyjny Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego,
LOT„Ziemia Lęborska”.

Strefa Edukacji

Wioska Fantazji: Specjalna strefa dla dzieci i młodzieży –
wszystkie atrakcje bezpłatnie.

AWstęp wolny i darmowe
atrakcje: dmuchane zamki,
malowanie twarzy, konkur-
sy i animacje Runowo Te-
am.
Zajęcia sportowe i integra-
cyjne wraz z KS Potęgowo.
Przejażdżki konne prowa-
dzone przez SekcjęJeździe-
cką Stajni Pałac Runowo.

Wioska Fantazji

REKLAMA K035002217D

KUPON  RABATOWY

10% zniżki na wycieczkę szkolną 
dla Twojej klasy*

*Kupon obowiązuje od 01.05.2015 r. do 31.05.2015 r.

REKLAMA K035002217C

KUPON  RABATOWY

1 gratis przy zakupie 
2 karnetów na jazdę w siodle
*Kupon obowiązuje od 01.05.2015 r. do 31.05.2015 r.

godzina
j a z d y  
konnej

Gazeta Mistrzowska
Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
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J
eździectwo to coraz
bardziej popularna
forma spędzania wol-
nego czasu. Jeszcze
do niedawna ta dy-

scyplina wydawała się być prze-
znaczona jedynie dla wąskiego
grona odbiorców, tymczasem
można śmiało powiedzieć, iż
Polacy mają jeździectwo we
krwi, a dyscyplina ta stale roz-
wija się i systematycznie przy-
bywa jej miłośników.

Obecnie Polski Związek Jeź-
dziecki w ramach idei rozwoju
jeździectwa powszechnego rea-
lizuje szereg programów dedy-
kowanych społeczeństwu. Wpi-
sując się w realizację przyjętej
strategii Fundacja Bocianie
Gniazdo w Runowie oraz Stajnia
Pałac Runowo,corocznie wspie-
rane przez Polski Związek Jeź-
dziecki postanowiły po raz trze-
ci zorganizować profesjonalnie
przygotowane zawody nie tylko
dla profesjonalistów,ale również
dla amatorów, czyli osób niepo-
siadających licencji sportowych
(szczególnie dzieci i młodzież),
które jeździectwo traktują jako
pasję (hobby).

Zawody sędziować będą

osoby z odpowiednimi kwalifi-
kacjami, o dużym doświadcze-
niu i prestiżu – renomowani sę-
dziowie PZJ, dodatkowo zadba-
no o profesjonalne zaplecze
techniczne – komputerową ob-
sługę zawodów oraz fotoko-
mórkowy pomiar czasu na star-
cie i mecie rozgrywek.

W dniach 8 – 10 maja 2015
rozegrane zostaną konkursy to-
warzyskie w ramach Jeździe-
ckich Mistrzostw Kaszub dla
amatorów,natomiast 9 maja za-

wodnicy posiadający licencję
sportową rywalizować będą
w Zawodach Regionalnych,
w których to poziom trudności
oraz wysokość przeszkód jest
znacznie wyższa.

Na zwycięzców czekają
wspaniałe nagrody finansowe
i rzeczowe ufundowane przez
naszych zacnych patronów
i partnerów. Największym zain-
teresowaniem cieszą się szcze-
gólnie konkursy dla najmłod-
szych adeptów jeździectwa,

a podczas niedzielnych finałów
mistrzostw przedstawiciele
władz państwowych, samorzą-
dowych oraz firm sponsorują-
cych uroczyście wręczą im pu-
chary, medale i nagrody na Pik-
nikowej Scenie.

Zapraszamy wszystkich pro-
fesjonalistów oraz amatorów jeź-
dziectwa na III Jeździeckie Mi-
strzostwa Kaszub – Runowo
2015, propozycje zawodów do-
stępne na stronie www.mistrzo-
stwa.runowo.pl.

W dniach 8 – 10 maja 2015 na terenie Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie (gmina Potęgowo, powiat słupski)
zorganizowane zostaną III Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów oraz Zawody Regionalne

Joanna Todorowska
Marta Rutkiewicz

ZawodyJeździeckie Mistrzostwa Kaszub
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Święto pomorskiego
jeździectwa

Skoki przez przeszkody

Zawodnicy
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Gazeta Mistrzowska

REKLAMA K035002219B

DARMOWA
PRZEJAŻDŻKA KONNA

NA PIKNIKU RODZINNYM

„SKARBY KASZUB”

NIEDZIELA
10 MAJ

RUNOWO 2015

KUPON RABATOWY
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J
uż maj za pasem
a za oknem słoneczko
praży. Agnieszka wier-
ci się w ławce a Kuba
zagląda przez okno

na szkolne boisko, gdzie chło-
paki z 6 c grają w piłkę. Wiosna
już w pełni a my nie mamy nic
wybranego na biwak klasowy
ani na wycieczkę jesienną.

Dobrze wiem, że nie warto
szukać miejsc do zwiedzania,
bo przecież chłopaki szybko się
nudzą i potrzebują dużo ruchu.
No i jeszcze żeby miejsce było
bezpieczne z ciekawym progra-
mem, bo wiadomo dzieciaki
zawsze mają super pomysły.

No a ja? Co dla mnie? Prze-
cież ja będę z nimi 24 godziny
na dobę! Czy ktoś mi pomoże
i zaproponuje coś w tym chao-
sie?...

Właśnie takie rozterki targa-
ją zazwyczaj nauczycielami
przed wywiadówkami wczesną
wiosną i jesienią. My mamy dla
nich gotowe rozwiązania - War-
sztaty szkole w Runowie. Dzię-
ki świetnemu programowi oraz
profesjonalnej kadrze nikt tutaj
nie będzie się nudzić. Wręcz
na odwrót. Z żalem stąd wyje-
dzie.

Jak Biwak z Klasą to tylko
w Runowie !!

Survival - szkoła przetrwania.

A Od starożytności towarzy-
szył człowiekowi w jego co-
dziennym zmaganiu z prze-
ciwnościami losu.To wielkie,
oswojone przez człowieka
czteronożne zwierzę,daje
możliwość przeżycia nieza-
pomnianych chwil na swoim
grzbiecie.Jako wierny przyja-
ciel potrafi pokochać bezwa-
runkowo jak dziecko.Możesz
samemu się o tym przekonać.

Koń

Team Bulding dla Twojej klasy na wesoło.

AWokół Runowa znajdziesz
liczne szlaki konne, które
prowadzą nad jezioro,
do Rezerwatu Przyrody Gro-
dzisko Runowo,
do Mikorowa a nawet
nad morze do Nowęcina.

Zostały one przygotowane
wspólnie przez Stajnię Pałac
Runowo, Nadleśnictwo
Cewice, nadleśnictwo Lębork
oraz Lokalną Organizacją Tu-
rystyczną LOT Ziemia
Lęborska – Łeba.

Czy wiesz, że...
ARunowo – Pierwsza wzmianka
pochodzi z1421 roku.Wieś wy-
mieniana jest jako lenno rodu
Grumbkowsches.Wroku1523
dzięki JasperowiGrumbkowmiej-
scowośćotrzymujenazwęRunowo.
W1690rokudzięki staraniomJoa-
chimavonGrubkowiFryderykowi
III powstaje tutaj domdla12bied-
nychosób, którebyłypodporządko-
wanezarządcymajątkowemu.
Wzamianzapracęotrzymywali
�bonyżywnościowe�orazopał.
Wtekstachztamtegookresupo-
chodząinformacje, żegospodarzy
majętnych jest8amałorolnych13.
Samamiejscowośćdoroku1784
posiadała jedenpowóz, kuźnię,
młynwodny, tartakoraznauczycie-
la.WokresieMiędzywojennym
iwczasiewojnywPałacumieściła
sięsiedziba firmyzajmującej dosta-
wami doWermachtuorazpokoje
gościnne.Powojnieprzezponad
rokbyła tu szkołaapotemPGR.
Wlatach60 tychzostałzamieniony
naośrodekkolonijny.Od19 lat
obiektemzarządzarodzinna firma
TAXktóraprzywróciłaświetnośćte-
muobiektowi.

Historia

...czyli sławne cytaty
z końmi
A „Koń jaki jest każdy widzi.”
- Pierwsza Polska encyklo-
pedia Nowe Ateny – 1745
A „Koń ma cztery nogi.
Po jednej na każdym rogu.”
Julian Tuwim
A „Koniom i zakochanym
inaczej pachnie siano.”Sta-
nisław Jerzy Lec
A „Konia! konia! królestwo
za konia!”William
Shakespeare
A „Pańskie oko konia tuczy.”
Arystoteles
A„Jedna z najważniejszych
zasad postępowania z ko-
niem to: nie konfrontuj się
z nim, gdy jesteś zdenerwo-
wany”. Ksenofont
A „Emocje są jak dzikie ko-
nie. Paulo Coelho

Kto to
powiedział,...

REKLAMA K035002219C

ANKIETA
Podaj swoje imie:  .........................................................................................

Wiek:  .................................................................................................................

Adres e-mail:  .................................................................................................

Telefon:  ............................................................................................................

Czym jestes zainteresowany/a w Pałacu pod Bocianim  
Gniazdem? (Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)

� Kolonie i obozy

� Biwaki/zielone szkoły

� Wycieczki jednodniowe

� Animacje
Wyrazam zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych 
przez TAX s.c. zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.) oraz na otrzymywanie od TAX s.c. 
informacji handlowych droga elektroniczna zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 
144, poz.1204 z pózn. zm.) o swiadczeniu usług droga elektroniczna.

� Jazdy konne

� Wesela

� Imprezy okolicznosciowe

� Catering

�

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
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TRANSPORTU NA PIKNIK RODZINNY W RUNOWIE
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Program PIKNIKU RODZINNEGO:
STREFA KULTURY, EDUKACJI, SPORTU,
WIOSKA FANTAZJI, „MIASTECZKO NGO”
WYDARZENIA NA SCENIE, KULINARIA
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Gazeta Mistrzowska
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