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Oferujemy wszelkiego rodzaju us³ugi przewozowe
na terenie kraju i za granic¹

Obs³ugujemy imprezy okolicznoœciowe, szkolenia,
konferencje, wesela, przysiêgi, zorganizowane

przewozy pracowników do miejsc pracy

Jesteœmy otwarci na wspó³pracê
z biurami podró¿y w zakresie

transferu grup na lotniska,
dworce PKP i PKS

Chêtnie przyjmujemy zlecenia sta³e

Przewóz osób: 
Polska, Austria, 

Holandia, Niemcy
Wynajem busów

tel.  +48 77 46 442 89
kom. +48 600 385 211

FIRMA REMONTOWO  BUDOWLANA
Kolasa & Kolasa

poszukuje do pracy:

- murarzy                            - dekarzy

Tel. kont. 668 018 455

 

 

Biuro od 15-lat specjalizuje siê w organizacji

wycieczek, pielgrzymek, szkoleñ i konferencji dla firm i instytucji.
JeŸdzimy po ca³ej Europie!

Zapraszamy do naszego salonu:
Gogolin ul. Strzelecka 2
Tel. 077-466 90 69
Godziny otwarcia:
Pn  Pt: 9-17
Sob:   9-13

Wst¹p lub zadzwoñ.
Zapewniamy mi³¹ i kompetentn¹ obs³ugê

Bogata oferta wczasów, wycieczek, kolonii i obozów krajowych i zagranicznych
W sprzeda¿y równie¿ bilety autokarowe, promowe, lotnicze oraz 

ubezpieczenia turystyczne i inne.

ZAPRASZAMY PO OFERTÊ ORBIS TRAVEL, TRAVEL TIME, ECCO HOLIDAY, 
ALFA STAR, EXIM TOURS, SINDBAD, ALMATUR I WIELE INNYCH

„ Nie wszystek umrê” (Horacy) 
Najszczersze podziêkowania za pomoc 

i okazane wspó³czucie w trakcie choroby 

i po odejœciu Kazimierza Piotrowicza: 
Ks. Proboszczowi i Ks. Wikaremu,  

a nade wszystko przyjacio³om, znajomym, 
s¹siadom oraz przedstawicielom firm i instytucji,  

za wszystkie s³owa otuchy i dowody sympatii. 
Romana Gramza – Piotrowicz z Mart¹ 

„OGRÓD SZTUKI” – informacja 
 

Proponujemy wykonanie dzie³a plastycznego – w dowolnej formie – z u¿yciem 
materia³ów tj. kredki, farby, kolorowy papier, karton, glina dostarczonych przez 
organizatorów. Prace musz¹ wi¹zaæ siê z tematem „Nasza Gmina”. 

 Dla lubi¹cych niezwyk³e wyzwania proponujemy konkurs pod has³em „Wszystko jest 
tworzywem, czyli byle czym – na byle czym”. Przy u¿yciu dowolnych œrodków 
zdobienniczych, dowoln¹ technik¹ nale¿y ozdobiæ lub plastycznie przekszta³ciæ dowolny 
przedmiot u¿ytkowy tak, aby zamieni³ siê w dzie³o. Materia³y, surowce, narzêdzia  i œrodki 
zdobi¹ce nale¿y  przynieœæ ze sob¹, a prace wykonaæ na miejscu. 

Ju¿ wkrótce... 
 
 
 
 
 
 
 

5 –6 lipiec 2008 
 
 

KOSOROWICE 
 

5.07. (sobota) 

 

· IX Wojewódzki Przegl¹d Amatorskiej  

Twórczoœci Artystycznej „WIATRAKI” 

· Kabaret „RAK” 

· Zabawa taneczna z zespo³em BRAVO 

 

6.07. (niedziela) 

 

· Blok taneczny z zespo³ami: 

Fuks, Santex, Ha³as, Element, Wal – Nak 

· Koncert „ELENI” 

· Biesiada Œl¹ska w wykonaniu grupy  „QUATRO” 

· „BAYER FULL” – w rytmach disco 

· Zabawa taneczna z zespo³em DIAMANT 

 

I WIELE, WIELE INNYCH ATRAKCJI !!! 

Szczegó³y na plakatach. 

N ETN

FES YT  L
I

Sprostowanie 
W ostatnim numerze gazety (2/08) b³êdnie napisaliœmy, ¿e 
informacje do artyku³u „Centrum multimedialne w biblio-
tece!” przekaza³a p. Mariola Lis. Okaza³o siê, ¿e informacjê 
przes³a³a autorka tekstu p. Ewa Pilarska. Przepraszamy. 


