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To łatwa i przyjemna za-
bawa. Spodoba się z pewno-
ścią i dzieciom, jak i doro-
słym. W kręgle bowiem
grają całe rodziny — dzieci,
rodzice, a nawet dziadko-
wie. Tutaj każdy może zos-
tać mistrzem. Kręgle to do-
skonały sposób na aktywny
wypoczynek. Każdy kto raz
spróbował tej gry, zawsze
chętnie powróci do krę-
gielni.
Grasz w kręgle? Nie miałeś
jeszcze okazji? Jest szansa,
by z niej korzystać. Mamy
dla was 5 podwójnych wej-
ściówek na godzinną grę do
kręgielni w Hotelu Manor

(Kanarkowa 47, Olsztyn).
Będą one do wykorzystania
w środę 25 lutego o godz.
13. Co zrobić, by je otrzy-
mać? Wystarczy wysłać
sms-a o treści no.konkurs.x,
gdzie w miejsce „x“ należy
wpisać uzasadnienie, dla-
czego to właśnie ty zasługu-
jesz na nagrodę. Sms-y na-
leży wysyłać do 22 lutego
go godz. 23.59 pod numer
7248. Koszt sms-a to 2,46 zł
z VAT. Zwycięzcy konkursu
zostaną o tym powiado-
mieni. Regulamin konkursu
znajdziecie na naszolszty-
niak.pl
mn

Zagraj w kręgle!Ludzie, którzy pokochali lodowatą wodę
Kolejny lodowaty plusk
i wielka impreza klubu
morsów z Biskupca już
w niedzielę 22 lutego nad
jeziorem Dadaj. Morsy za-
prosiły gości. Będą pokazy
strażackie, degustacje, wy-
stępy sceniczne z gwiazdą
disco polo — zespołem
Skaner. II Dadajowy Bieg
Morsów startuje o godz.
10 na plaży Słoneczny
Brzeg w Rukławkach.

Katarzyna 
Janków-Mazurkiewicz
k.jankow@naszolsztyniak.pl

Zimą większość z nas
otula się szalikami.
Inni wolą kąpiel

w lodowatej wodzie. Mor-
som nie przeszkadza zimno.
Dziś wprawdzie morsy
kręcą nosem, że jest za
ciepło, ale i tak zanurzają
się w wodzie, która dla zwy-
kłego śmiertelnika jest lo-
dowata. 
Choć na zewnątrz ziąb,
wśród morsów panują tro-
piki. Tak rozgrzewa przy-

jaźń i pasja. A teraz zapra-
szają na wielką imprezę.
— W niedzielę zapowiadamy
moc atrakcji zarówno dla
ciała, jak i ducha. Będzie na
co popatrzeć. Jednym z wy-
darzeń będzie druga już edy-
cja Dadajowego Biegu Mor-
sów o puchar Burmistrza
Biskupca na dystansie 10,5
kilometra — zachęca do
udziału Andrzej Kołodyński,
organizator. — Gwoździem
programu będzie występ ze-
społu Skaner. Jednym się

disco polo podoba, drugim
nie — ale wszyscy znakomi-
cie się przy tej muzyce ba-
wią. I tutaj będzie ku temu
okazja. To będzie wydarzenie
dla wszystkich tych, którzy
zimą narzekają, że jest
brzydko i szaro. U nas będzie
okazja, by wyjść z domu i do-
brze bawić się na świeżym
powietrzu. 
O godzinie 13 wszyscy bę-
dziecie mogli podziwiać lo-
dowaty plusk biskupieckich
morsów do wody. Kto wie,

może ktoś z was dołączy? By-
cie morsem sprzyja zacho-
waniu zdrowia — podkreśla
przedstawiciel biskupiec-
kich amatorów tego sportu.
Mors rzadko się przeziębia,
jest odporny na choroby.
I dlatego w czasie imprezy
odbędzie się również m.in.
rejestracja dawców szpiku
kostnego. Nie poznaliście
jeszcze tej grupy pozytywnie
zakręconej na punkcie lodo-
watych kąpieli? Czas nadro-
bić zaległości.
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