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inął termin nadsyłania
prac
konkursowych,
teraz zaczynamy głosowanie. Do rozstrzygnięcia aż
dwa konkursy: „Wspomnienia z Mikołajem” i „Prezent moich marzeń”. Na
stronie www.naszolsztyniak.pl można już oglądać
wszystkie nadesłane prace.
Są ponumerowane i czekają
na pierwsze głosy.
Głosy można oddawać za pomocą sms-ów nadsyłanych
pod numer 71160, koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł
brutto. Liczba głosów do oddania z jednego numeru telefonu jest nieograniczona.
Warto więc zacząć już dziś
i wyprowadzić na prowadzenie swojego faworyta.
Głosowanie będzie trwało
tylko do 4 grudnia, do godziny 23.59. Wygrywa ten,
kto dostanie najwięcej
sms-ów.
Zwycięzca będzie poinformowany o wygranej 5 grudnia. Wyniki głosowania zostaną opublikowane 6
grudnia na łamach „Na-

Głosowanie

czas zacząć!

Biskupiec. Jak Mikołajki,
to tylko w Karuzeli
szego Olsztyniaka” i na stronie internetowej.
Przypominamy, że nagrodą
w konkursie fotograficznym
„Wspomnienie z Mikołajem” jest kosz wędlin ufundowany przez Zakłady

Mięsne „Warmia” z Biskupca. Za najlepszą pracę
przedstawiającą prezent
marzeń przewidziano kosz
słodyczy — ufundowany
przez POLOmarket. Nagrody zostaną wręczone

podczas imprezy mikołajkowej w biskupieckiej Karuzeli — 7 grudnia. sys

Mikołajki są wstępem do
świątecznej atmosfery.
W Biskupcu można będzie
spędzić ten czas
naprawdę wyjątkowo.
Przez dwa dni — 6 i 7
grudnia zapraszamy do
Karuzeli. Przy centrum
handlowym stanie
zagroda z… żywymi
reniferami.

kową. Do akcji przyłączyły
się już Szkoły Podstawowe
nr 2 i 3 oraz Przedszkole
Samorządowe nr 5, Przedszkole Niepubliczne Jacek
i Agatka oraz punkt przedszkolny Bajka z Biskupca.
A już 7 grudnia prawdziwa
zabawa mikołajkowa, która
na długo pozostanie w waszej pamięci. Główną atrakcją będzie zagroda reniferów św. Mikołaja.
Nie może też oczywiście zabraknąć prawdziwego Mikołaja,
z którym będzie
można zrobić sobie
zdjęcie. Tego dnia odbędzie się również pisanie listów o tym, co
chcielibyśmy znaleźć
pod choinką. Przyjdź
i weź udział w dobrej
zabawie! Kajot

M

R

E

K

L

A

M

ikołajki z Karuzelą
rozpoczną się już
w czwartek, 6 grudnia.
Każdy mieszkaniec Biskupca i okolic może wziąć
udział w strojeniu olbrzymiej choinki. Nie braliście
udziału w takim wydarzeniu nigdy wcześniej? Teraz
macie ku temu okazję. Choinka stanie na placu przed
centrum handlowym.
Każdy może przynieść ze
sobą własną ozdobę choin-
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Cukiernia w Dywitach „U Tereni”

PRACA TYMCZASOWA
certyﬁkat MPiPS nr 3343

Olsztyn, ul. Wędkarska 46A
tel. 89 523 80 75
e-mail: exoticgreenolsztyn@wp.pl

dziękuje stałym Klientom i zaprasza nowych

W HOLANDII

na torty, ciasta

CIEKAWA PRACA DLA KOBIET ZE ZNAJOMOŚCIĄ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PRODUKCJI

– z dostawą na wesela, chrzciny itp.
czynne: pn.-pt. 9-18, sb.-nd. 10-17
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Zamówienia: 89 512 06 40, kom. 691 648 184

www.goodmorning.pl
240912oxbx-a-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca Olsztyn sp. z o.o.

Fot. BioGospodarstwo.pl

252512oxbx-A -S

