
2 lutego na dziedzińcu rycer-
skiego zamku odbyła się III
Zimowa Rejza rycerska. Zi-
mową Rejzę rycerze rozpo-
częli turniejem bojowym na
miecze jednoręczne i tarcze.
Potem rywalizowali ze sobą
łucznicy. Zaciętą walkę w Bo-
hurcie rozegrali pomiędzy
sobą rycerze ze Szczytna,
Działdowa i Nidzicy. Połamali
nawet 2 miecze. Było kilka
groźnych upadków i szarży na
publiczność. Na zakończenie
turnieju zwycięzcom wręczo-
no nagrody, a potem rycer-
skim obyczajem wszyscy za-
siedli do wspólnej biesiady. jeg
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Dłuższe, krótsze, cieniowane
lub z irokezem — takie
fryzury wybierają klienci
Norberta Gontarza, lidera
plebiscytu Platynowe Nożyce
2012. — Nie ma jednak
jednego trendu. Ile klientów,
tyle pomysłów i fryzur —
zaznacza fryzjer.
Fryzura przede wszystkim
powinna być na topie. Zna-
leźć dobrego fryzjera to cza-
sem jak trafić w totka.
Wskażcie nam, który ni-
dzicki salon fryzjerski za-
sługuje na tytuł Platynowe
Nożyce 2012. Zasady są

proste. Do 24 lutego 2013
roku do godz. 23.59 czeka-
my na Wasze smsy. Salon
fryzjerski, który otrzyma
największą ilość głosów od
Was, otrzyma tytuł Platyno-
we Nożyce 2012. Jeśli na li-
ście brakuje Twojego ulu-
bionego salonu zgłoś to
nam na maila: nidzica@ga-
zetaolsztynska.pl

J A K  G Ł O S O W A Ć ?  Nic
prostszego! W treści sms-a
wpisujemy gn.pn.X (gdzie
X to numer przypisany da-
nemu salonowi) i wysy-

łamy na numer 7148. Koszt
sms’a to 1,23zł. Nagrodą
będzie prezentacja salonu

na łamach Naszej Gazety
Nidzickiej i symboliczne Pla-
tynowe nożyce.

Na zamkowym dziedzińcu łamały się miecze

Plebiscy t . Kto zdobędzie Platynowe Nożyce 2012

Norbert Gontarz przewodzi stawce

1. Gontarz Norbert - Zakład Fryzjerski-Męski sms o treści
gn.pn.7
2. Agata Pokropińska Fryzjerstwo Męskie „AGA“
sms o treści gn.pn.1
3. Borucka Dorota - „Fryzjerstwo Damskie“ sms o treści
gn.pn.3
4. Salon Fryzjerski Męski AMIGO Danuta Duchna
sms o treści gn.pn.21
5. Ewelina Zakrzewska Salon Fryzjerski Damsko-Męski
„EWELINA“ sms o treści gn.pn.5

TOP 5 * wyniki z 5 lutego (godz. 16)

1 lutego w Galerii pod Belką
otwarto  wystawę fotogra-
ficzną pt. „Chleba Naszego...”
obrazująca zawód piekarza
na przestrzeni stulecia. Pre-
zentowane na wystawie
zdjęcia wykonali: Marcin
Mazurowski z Bytomia, któ-
ry sfotografował starą pie-
karnię, funkcjonującą od po-
nad stu lat na Śląsku i Karo-
lina Szczyglewska z Olszty-
na, etyk z wykształcenia, fo-
tografka z zamiłowania, au-
torka nocnej sesji zdjęciowej
w Piekarni Tyrolska
w Olsztynie, największym
zakładzie piekarniczym na

Warmii i Mazurach, gdzie
każdej nocy wypieka się trzy
i pół tony pieczywa. Podczas
otwarcia wystawy Anna Da-
nielewicz z Katedry Żywie-
nia Człowieka UWM mówi-
ła  o dietach odchudzają-
cych opartych na wykorzys-
taniu pieczywa,  Partnerami
kampanii są Katedra Żywie-
nia Człowieka Uniwersytetu
Warmińsko –Mazurskiego,
Koło Naukowe Żywienia
i Profilaktyki Żywieniowej,
Gastronomii i Sztuki Kuli-
narnej UWM, Piekarnia Ty-
rolska i portal Familie.pl.
Jerzy Grala

W Galerii pod belką o chlebie

nidzica.wm.pl
zobacz zdjęcia

Jesteś kobietą i masz skoń-
czone 18 lat? To świetnie:)
Bo to znaczy, że możesz
wziąć udział w naszej zaba-
wie. A może przepustce do
kariery? Kto to wie...

Co musisz zrobić? Wysłać
na adres nidzica@gazeta-
olsztynska.pl swoje zdjęcie.
My zamieścimy je w spe-
cjalnej galerii na nidzi-
ca.wm.pl (komentarze pod
zdjęciami będą wyłączone)
i opublikujemy w Naszej
Gazecie Nidzickiej.

Jak wziąć udział w zaba-
wie ? To proste:: Musisz
mieć skończone 18 lat. Wy-
ślij na adres nidzica@gaze-
taolsztynska.pl jedno swoje
zdjęcie. W mailu podaj swo-
je imię nazwisko, miejsco-

wość i numer telefonu.
W treści maila napisz:
„Mam ukończone 18 lat
i wyrażam zgodę na publi-
kację wizerunku i przetwa-
rzanie danych osobowych
zgodnie z warunkami ple-
biscytu. 

Mówią Ci, że coś w sobie
masz, przyciągasz wzrok,
wychodzisz dobrze na zdję-
ciach? Wykorzystaj to!
Zgłoś swoją kandydaturę
na „Wiosenną dziewczynę“!
Może to Twoje zdjęcie trafi
na 1 stronę Naszej Gazety
Nidzickiej i Gazety Olsztyń-
skiej? Może to będzie tylko
zabawa, może początek
Twojej kariery? Nigdy tego
się nie dowiesz, jeżeli nie
wyślesz swojego zdjęcia.

Zasady Wiosennej Dziew-
czyny: Każda z Was ma 2
szanse. Może zostać Wio-
senną Dziewczyną Naszej
Gazety Nidzickiej i Gazety
Olsztyńskiej. Nasz plebis-
cyt przeprowadzamy w po-
szczególnych powiatach na-
szego województwa. Tytuł
Wiosennej dziewczyny Na-
szej Gazety Nidzickiej zdo-
będzie ta kandydatka, któ-
ra otrzyma najwięcej głosów
w plebiscycie tygodnika.
Zwycięskie zdjęcie zostanie

opublikowane na 1 stronie
Naszej Gazety Nidzickiej
21 lub 28 marca. Tytuł
Wiosennej Dziewczyny
Gazety Olsztyńskiej przy-
padnie tej z Was, która
otrzyma najwięcej głosów
spośród wszystkich kan-
dydatek we wszystkich po-
wiatach. Zwycięskie zdjęcie
zostanie opublikowane na
1 stronie Gazety Olsztyń-
skiej 21 marca 2013 roku).

Zatem. Nie czekaj. Po-
każ się na wiosnę...

Zostań Twarzą Wiosny
Każda z Was ma w sobie to coś, co
sprawia że jesteście wyjątkowe.
Dlatego wszystkie przedstawicielki płci
pięknej zapraszamy do wspólnej
zabawy. Czekają na Was okładki Naszej
Gazety Nidzickiej i Gazety Olsztyńskiej.


