28 Nasze Jutro

REKLAMAY

"OGROFOL" Sp. z o.o.
64-140 W³oszakowice
ul. Grotnicka 4b
tel./fax. (065) 537 09 79
tel. (065) 537 07 89 , tel. kom. 0601 57 42 01
e - mail: ogrofol@op.pl

Oferujemy:

- we³nê mineraln¹ Pargro - multlibloki do wysiewu, bloki
do produkcji rozsady, maty uprawowe
- nasiona firm holenderskich: S&G, DE RUITTER SEEDS,
RIJK ZWAAN, SEMINIS
- substraty torfowe - w tym specjalistyczne pod³o¿a firmy
Gramoflor do wysiewu, pikowania i dalszej uprawy
- folie bia³o-czarne do ció³kowania, folie budowlane
i ogrodnicze - w tym folie greckie - 8 i 12 sezonowe,
ciête na metry bie¿¹ce, folie o szer. 10m, 12m, 16m
- rodki dezynfekuj¹ce: podchloryn sodu, formalina,
Anios BX 5, CID 20, Aldekol, Mexept, Mycetox
- okrywa do pieczarek firm: VOKAS i KARTEL
- sznurek z UV, lampy do dowietlania
Prowadzimy sprzeda¿ rataln¹.
Towar dowozimy na miejsce wyznaczone przez klienta.
Zapraszamy:
od poniedzia³ku do pi¹tku 8 - 16, w soboty 8 - 14

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó³"
w Bukówcu Górnym organizuje

Bal Maskowy

dnia 11 lutego 2007 roku
w sali widowiskowej w Bukówcu Górnym
Pocz¹tek balu o godz. 17.30
Maski przyjmowane s¹ do godz. 19.00

Dla wszystkich masek-tak osób doros³ych, jak i m³odzie¿y
gimnazjalnej-przewidziano nagrody: miejsca I-VI nagrody
pieniê¿ne, dla pozosta³ych nagrody rzeczowe.

Masz pomys³? Ubierz siê i przyjd. Zapraszamy!

OG£OSZENIA DROBNE
Sprzeda¿ miodu lipowego i akacjowego z w³asnej
pasieki, Bukówiec Górny, ul. I.Paw³owskiego 6,
tel. (0-65) 5372 381
***

Wynajmê pokój we W³oszakowicach
kontakt: tel. kom. 0609 153 597
***

Przyjmê ucznia w zawodzie malarz, tapeciarz
kontakt: tel. kom. 0603 943 159
***

Przyjmê do pracy w ogrodnictwie
kontakt: tel. (0-65) 5370 173, 0609 120 174
***

Tartak Stefan zatrudni pracowników z grup¹
inwalidzk¹
kontakt: tel. (0-65) 5370 015
***

Przyjmê do pracy w ogrodnictwie
kontakt: tel. kom. 0697 464 295
***

Sprzedam rozsadê pomidorów
kontakt: tel. kom. 0601 881 477
***

Poszukujê opiekunki do dziecka
kontakt tel. kom. 0696 24 44 48
***

Korepetycje z matematyki
kontakt: tel. kom. 0783 703 323
***

Przyjmê pracowników do myjni samochodowej
kontakt: tel. kom. 0601 739 305
***

Do wynajêcia kawalerka we W³oszakowicach
kontakt: tel. (0-65) 5370 677
***

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó³"
w Bukówcu Górnym zaprasza na

BAL
SOKO£A
dnia 10 lutego 2007 r.
sala widowiskowa w Bukówcu Górnym
Cena biletu 120 z³ od pary
Zapisy: Antoni Marcinek, Bukówiec Górny
ul. Powstañców Wlkp. 164, tel. (065) 5372143

Przyjmê uczennice w zawodzie sprzedawca.
Sklep "Marcinek" Bukówiec Górny
kontakt: tel. (0-65) 537 22 16
***

Wytwórnia Pod³o¿a Kwiatowego zatrudni osoby
do prac fizycznych (mo¿e byæ dorywczo).
kontakt: tel. (0-65) 537 03 32
***

Kupiê drewno opa³owe liciaste
kontakt: tel. kom. 0 509 538 279
***

Sprzedam mieszkanie we W³oszakowicach
kontakt: tel. kom. 0607 123 950

