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REKLAMA PŁATNA

05.08
Michaił Bułhakow

MISTRZ
I MAŁGORZATA
reż. Janusz Kijowski
Klasyka literatury światowej,
ciesząca się niesłabnącynm
zainteresowaniem czytelników.
O tego typu “perłach” ludzkiego
geniuszu mówi się, że są barometrami kultury, sejsmografami
ludzkich pragnień,
tęsknot
i namiętności, o niezwykle
uniwersalnej sile przekazu.

Heinrich Boll

UTRACONA CZEŚĆ
KATARZYNY BLUM
reż. Marta Ogrodzińska
premiera: 31 maja 2008 r.
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CHECK YOUR ENGLISH!
Witamy w kąciku poświęconym językowi angielskiemu. Kwiecień to już wiosna a z tą porą roku może się kojarzyć między innymi zdrowa
żywność. Dziś proponujemy Wam quiz dotyczący tego, popularnego ostatnio, tematu. Na każde pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
Wśród nadesłanych rozwiązań zostaną rozlosowane nagrody. Miłej zabawy!
Konkurs przygotowany we współpracy z wydawnictwem Express Publishing.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niezdrowe jedzenie z restauracji typu „fast-food” to:
a) rubbish food
b) junk food
c) bin food
Przysłowie „An apple a day keeps the doctor away” oznacza:
a) lekarze nie lubią jabłek
b) nie rób drugiemu, co tobie niemiłe
c) jedno jabłko dziennie pozwoli ci zachować zdrowie
Najwięcej witaminy C posiadają:
a) grapes
b) lemons
c) watermelons
W naszej diecie najmniej powinno być:
a) sugar
b) carbohydrates
c) vitamins
Aby zwiększyć przyswajalność witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach powinniśmy do sałatki dodać:
a) some olive oil
b) some vinegar
c) some yoghurt
Na całym świecie żywność modyfikowaną genetycznie oznacza
się skrótem:
a) WHO
b) GMO
c) UNICEF

7. Warzywa powinniśmy jeść:
a) five times a week
b) once a day
c) five times a day
8. Woda niegazowana to:
a) still water
b) sparkling water
c) soda water
Rozwiązanie quizu, opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem, prosimy
nadsyłać do 11 maja 2008 r. pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, 10-684 Olsztyn, z dopiskiem „Krzyżówka”.
Zwycięzcę konkursu wyłoni losowanie. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania
oznacza, że wyraża on zgodę w przypadku wygranej na opublikowanie jego
imienia i nazwiska. W poprzednim konkursie nagrodę wylosowała: Justyna
Kowalska z ul. Kanta. Gratulujemy. Nagrodę prosimy odebrać w sekretariacie
Spółdzielni.

Nagrodę w konkursie ufundował Express Publishing
31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
Konsultant Metodyczny
Marta Derejko tel. 0 692 481 338

Opracowała: Lucyna Kempisty
Reklama płatna

OGŁOSZENIA MIESZKANIOWE

Powieść pisarki z JAROT
na listach bestsellerów
Zapytaj o książkę
w księgarni
„DH Śliwa”
Cena 19 zł
Sprawdź
w internecie
www.mentis.pl
Cena 17 zł
Opinie czytelników
„Książka super, nie mogłam się od niej oderwać, pięknie piszesz...
Czytałam i płakałam... nie mogłam wprost uwierzyć... moje życie,
moje myśli, moja wielka miłość po rozstaniu z mężem... niestety z
małą różnicą... już tej miłości nie mam...”
Monika
„Witaj Weroniko. Chciałam napisać, że Twoją książkę otrzymałam.
Jest wspaniała, przeczytałam ją jeszcze tego samego dnia od
pierwszej do ostatniej strony i to jednym tchem. Naprawdę nie
mogłam oderwać się od niej, nawet przegapiłam mój ulubiony film
,,Moda na sukces,,. Przy tej książce zapomniałam kompletnie, że coś
mi dolega. Nawet moja nerwica przegrała z tym, co napisałaś. Ta
lektura pochłonęła mnie całkowicie. Wiesz, powinnaś pisać książki,
działają one naprawdę kojąco na nerwy. Pozdrawiam”
Dorka

Sprzedam własnościowe (z aktem notarialnym) M-5 o pow. 72m²
(ul. Wilczyńskiego, III piętro). Cena do negocjacji. Tel. 089 541 38 10.
M-4 o pow. 60,2m² (IV piętro, ul. Mroza) – zamienię na mniejsze,
2-pokojowe, w okolicy ul. Janowicza, Piotrowskiego lub Mroza, w zasobach
SM „Jaroty”. Tel. 0-505 165 901.
M-5 (II piętro) na Jarotach – zamienię na dom w Olsztynie z dopłatą.
Tel. 089 541 38 86, po godz. 16.00.
Własnościowe M-5 o pow. 73m² – zamienię na własnościowe M-4
(parter lub I piętro) w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 0-511 908 798.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie o pow. 58m² (III piętro/IV) lub
zamienię na dwa mniejsze. Tel. 0-513 205 763.
Sprzedam własnościowe M-2 (II piętro, na osiedlu Nagórki).
Tel. 0- 660 915 231.
Mieszkanie o pow. 84,5m² – sprzedam lub zamienię na mniejsze
(najchętniej na I piętrze lub parterze). Tel. 089 541 07 15, 0-508 174 719.
Własnościowe M-3 o pow. 48,3m² (Nagórki II piętro) zamienię na
M-2 (parter, do II piętra), na Nagórkach, Jarotach lub Pieczewie. Tel. 089 521
04 40, w godz. 8.00 - 14.00.
Sprzedam M-5 o pow. 72,2m² (ul. Wiecherta, Jaroty). Tel. 0-602 505
251.
M-4 o pow. 59,5m² (Pieczewo, III piętro, środkowe, do odświeżenia)
sprzedam lub zamienię na M-3 dwupokojowe. Tel. 089 541 32 86 lub 0-886
641 913.
Własnościowe o pow. 29m² wraz z księgą wieczystą (na Zatorzu)
sprzedam lub zamienię na 3-pokojowe (od 48 do 60m²), może być zadłużone
lub z dopłatą. Tel. 0-504 621 883.
Mieszkanie o pow. 48m² (parter) - zamienię na mniejsze M-1 lub M-2.
Tel. 089/542-01-13.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne
ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat
SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej
stronie internetowej: www.smjaroty.pl

OGŁOSZENIA PŁATNE
SUCZKĘ HASKI (srebrna) – sprzedam za symboliczną cenę.
Tel. 089 541 07 15, 0- 508 174 719.
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