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Kwiaciarnia -centrum ogrodnicze 

1 -krotka 
poleca: 

 

· kwiaty ciête i doniczkowe 

· kompozycje ¿ywe i sztuczne 

· bukiety œlubne i dla druchny 

· wi¹zanki, wieñce i stroiki okolicznoœciowe 

· w³asn¹ rozsadê warzyw i kwiatów 

· nasiona, od¿ywki, ziemiê kwiatow¹ 

·  upominki, pami¹tki i karty okolicznoœciowe 

· œwiece, znicze  

· donice, narzêdzia, ozdoby ogrodowe 

· i wiele innych… 
Ponadto: 

· œlubny wystrój koœcio³a i domu weselnego 

· dowóz kwiatów do domu 

· wystrój florystyczny firm i instytucji 
 

Zapraszamy do naszej siedziby; 
Raszowa ul. Ozimska 90 

tel -077-4645671 lub 0783971443  
 

Poniedzia³ek – Pi¹tek  9,00-17,00 
Czwartek  11,00-19,00 

Sobota 9,00-14,00 

ROBTECH
Technika komputerowa

Us³ugi informatyczne
Masz problemy z komputerem?
Nie wiesz jaki komputer kupiæ?

Przywory ul. Spokojna 12    tel. 668122296

Podziêkowania 
 
Dyrekcja, nauczyciele i dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Przyworach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania firmie 
„Dyga” za zaanga¿owanie i wsparcie naszej placówki. Dziêki 
Waszej ofiarnoœci jest mo¿liwa lepsza realizacja naszych 
planów i zamierzeñ. 
 

 
Pragnê wyraziæ serdeczne podziêkowanie Pañstwu Danucie  
i Arkadiuszowi Grabowskim za prowadzenie Balu Karna-
wa³owego dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Przywo-
rach. Dziêki Pañstwa profesjonalizmowi, pomocy i zaanga¿o-
waniu nasza impreza by³a pe³na radoœci i uœmiechu. 

M. Cichoñ 

Polski Czerwony Krzy¿ Zarz¹d Okrêgowy w Opolu 
informuje, ¿e na terenie Gminy Tarnów Opolski z kontenerów 
zebrano 4600 ton odzie¿y u¿ywanej. 
Za umo¿liwienie zbierania odzie¿y  serdecznie dziêkujemy. 

Dyrektor Biura Opolskiego Zarz¹du PCK 
Danuta Pilipczuk  

!!! Mistrzowscy Juniorzy !!! 
 
23 lutego br. w Chróœcicach ko³o Opola odby³y siê 

Indywidualne Mistrzostwa Polski w skacie. Udzia³ w nich 
wziêli zawodnicy tarnowskiego klubu LZS zrzeszaj¹cego 
mi³oœników „œl¹skiego bryd¿a”. Wœród seniorów najwy¿ej 
sklasyfikowany zosta³ pan Jan Kawka – 15 miejsce (2700 
pkt.). W rywalizacji kobiet br¹zowy medal zdoby³a Gra¿yna 
Hejnosz – reprezentantka LZS Tarnów Opolski. Jednak 
najwiêksz¹ sensacj¹ okaza³a siê rozgrywka w najm³odszej 
kategorii. Pierwsze dwa miejsca na podium, a tym samym 
Mistrza i V-ce Mistrza Polski zdobyli zawodnicy naszego 
klubu. „Oz³ocony” zosta³ Grzegorz Szymañski, a srebrem 
udekorowano Krzysztofa Piechotê.  

Mistrz Polski Juniorów zosta³ tym samym 
reprezentantem Polski na XVI Mistrzostwa Œwiata, które 
odbêd¹ siê 20-31.10.2008r. w Hiszpanii (Calpe – Diamond 
Beach Hotel). Gratulujemy tytu³ów i ¿yczymy powodzenia. 

Namioty na ka¿d¹ okazjê

Wynajem namiotów i sto³ów biesiadnych
Obs³uga imprez

Gogolin tel. 0 606 911 113

www.restauracjajoanna.pl

Konkurs :”Pamiêtajmy o przesz³oœci” 
  
Wójt Gminy Tarnów Opolski og³asza konkurs dla szkó³ 
podstawowych i gimnazjalnych na najciekawsz¹ legendê lub 
wydarzenie historyczne wsi nale¿¹cych do gminy Tarnów 
Opolski. 

Informacje: www.tarnowopolski.pl (Aktualnoœci) 


