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Centrum Kultury - tanecznie, kolorowo i bajkowo...
Anna i Piotr Orian wieloletni nauczyciele
tańca w Gminie Polska Cerekiew z okazji ferii
zimowych zorganizowali Bal Przebierańców
dla dzieci i rodziców.
Tego dnia w sali Centrum Kultury najpierw
odbyły się zajęcia taneczne dla zespołu „FOLK
- CUK” a od godziny 17:00 rozbrzmiała już
muzyka disco i tańców towarzyskich, którą
umiejętnie serwował DJ R A F I X.
Bal rozpoczął się Marszem i Walcem Wiedeńskim, po czym Wodzirej w przebraniu
za „więźnia” zaprosił wszystkich obecnych
do jazdy pociągiem... i się zaczęło balowanie
w różnych rytmach karnawałowych.
Były atrakcje, konkursy i niespodzianki. Jak
przystało na tancerzy bez pokazu się nie obyło,
najmłodsi zaprezentowali tańce regionalne,
starsi tańce narodowe a Seniorzy odtańczyli
wiązankę tańców latynoamerykańskich.
Warto było w tym czasie uczestniczyć
w zabawie, zarówno dzieci jak i rodzice bawili
się wspólnie i mało kto siedział.

Skubanie pierza

W miesiącu w styczniu odbyło się wielkie
skubanie pierza. Codziennie przez dwa tygodnie do świetlicy wiejskiej w miejscowości
Łaniec schodziły się panie ze wsi, a także
i z ościennych wiosek, aby się spotkać i przy
kawie skubać pierze.
Tradycjyjne skubanie pierza powoli zanika,
ze względu na to, że mało kto hoduje gęsi
i kaczki. Dzieci tak zainteresowało to zajęcie,
że przybyły dwie wycieczki ze Szkoły Podstawowej we Wroninie. Mogły spróbować tego
lekkiego zajęcia.
Dobrze, że w naszej wiosce są jeszcze gospodynie, które nie zapominają o tradycjach.
Darcie pierza jednoczy ludzi a także pomaga
wypełnić zimowy czas.
Maria Wawrzynek -sołtys

Poczęstunek przygotowany został przez
Urząd Gminy oraz mamusie, które upiekły
m. in. bardzo dobre ciasto.
Dla pamięci wykonano wielkie grupowe
zdjęcie. Dziękujemy tym wszystkim, który
przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia
tej uroczystości.
Piotr Orian [papa]

Zawody w tenisie stołowym
Klub LZS MŁYN-POL Zakrzów zorganizował otwarty turniej w tenisie stołowym
p.n. „Szukamy Młodych Talentów” To już
XXVIII turniej jaki został przeprowadzony
po to, aby wyłonić najzdolniejszych młodych tenisistów i tenisistki na rok 2016.
• Chłopcy kl. I-IV – 1 miejsce Frank Dawid – LZS Młyn-Pol Zakrzów
• Chłopcy kl. V-VI – 1 miejsce Piegsa
Marcel – LZS Młyn-Pol Zakrzów
• Chłopcy kl. I-III gimnazjum – 1 miejsce
Ciućka Łukasz – PG Cisek
• Dziewczęta kl. I – III gimnazjum –
1miejsce Bielak Wiktoria – LZS Młyn-Pol Zakrzów
Organizator: Prezes Klubu
LZS MŁYN-POL Zakrzów Jan Cieślak

Ferie w gminnej bibliotece

W gminnej bibliotece nie ma czasu na
nudę. Bogaty i różnorodny program, który na
czas ferii zapewnili pracownicy gwarantował
wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci
i młodzież bardzo aktywnie, nikt nie narzekał
na nudę.
Odbyło się głośne czytanie powieści „Mikołajek” napisanej przez René Goscinny’ego
i zilustrowanej przez Jean-Jacques’a Sempé.
Wszyscy zgromadzeni chętnie rozwiązywali zagadki i krzyżówki, za co nagradzano
ich słodyczami. Z okazji Walentynek dzieci
wykonywały laurki walentynkowe.
Nie zabrakło także codziennych gier komputerowych. Dziękujemy p. Beacie Porembie
za zaangażowanie i opiekę nad naszymi
milusińskimi.
Zapraszamy za rok.
Maria Kachel

25 stycznia 2015 roku w ZGSP w Polskiej
Cerekwi odbył się Dzień Humanisty. Podczas
tej imprezy ugoszczono uczniów ze szkoły
podstawowej we Wroninie. Pierwsza godzina
zabawy została poświęcona na zaprezentowanie
inscenizacji wierszy Jana Brzechwy. Zobaczono
przede wszystkim „Kaczkę-dziwaczkę”, ciekawie przedstawiono dni z wiersza „Tydzień”,
a piątoklasiści rozbawili publiczność, wcielając
się w rolę bohaterów wiersza pt. „Kwoka”.
Dzięki młodym aktorom przez chwilę można
było poczuć się również jak na straganie,
usłyszeć „chrząszcza brzmiącego w trzcinie”
czy przenieść się za pomocą siedmiomilowych
butów do różnych ciekawych miejsc. Nie
pominięto również znanego wiersza „Entliczek-pentliczek” z bardzo lubianym przez
dzieci robaczkiem. Zadziwiała scenografia
i ciekawe stroje samodzielnie wykonane przez
uczniów. Wszystkim bardzo się podobały występy, które przeniosły wszystkich na chwilę
do wesołego świata Jana Brzechwy i przede
wszystkim ukazały kreatywność i rozmaite
talenty uczniów klas IV-VI.
Druga godzina poświęcona była na różne
konkurencje. Ta część pozwoliła na integrację
nastolatków z dwóch różnych szkół, gdyż
w każdej drużynie znaleźli się i uczniowie ze
szkoły w Polskiej Cerekwi, i z Wronina. Najbardziej podobała się rudna, w której uczniowie
na podstawie fragmentów wysłuchanych
audiobooków musieli wskazać tytuł książki.
Wiele emocji dostarczyła zabawa nazwana:
„Kto kim jest”, podczas której drużyna musiała
odgadnąć, jaką znaną osobistość wylosował
kapitan. Interesujące okazały się rebusy ortograficzne i zadania poświęcone mitologicznym
frazeologizmom. Nie było przegranych drużyn,
każda klasa otrzymała upominek.
Większość uczestników oceniła Dzień Humanisty na 6. Taka forma zdobywania wiedzy
młodym ludziom bardzo przypadła do gustu.

Jubilaci



13 lutego 80 urodziny
obchodził Józef Just z Ciężkowic,
21 lutego 80 urodziny
obchodził Mieczysław Sobol
z Polskiej Cerekwi
Jubilatom życzymy dużo zdrowia,
pomyślności oraz kolejnych rocznic.
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Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew
została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą
Nr XVI / 136 / 2000 z dnia 27 grudnia 2000
roku przewiduje okres 2000-2015. Była
podstawowym dokumentem kierunkowym,
wyznaczającym priorytety i główne cele
strategiczne.
(cd. na str. 2)

500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi zgodnie z ustawą z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195) informuje,
że od dnia 14 marca 2016 r. będą dostępne
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego (500 plus), które będzie
można składać od 1 kwietnia 2016 r. Wszelkich
informacji na temat programu 500 plus na
bieżąco będą udzielali pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez
dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają
wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko
przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub
1200 zł netto w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Świadczenie wychowawcze otrzymają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku
życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem
niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800
zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina
także na pierwsze lub jedyne dziecko.
(cd. na str.3)

Podsumowanie ferii
2016
Ferie już za nami, czas je podsumować. Pierwszego dnia zorganizowano wyjazd do kręgielni
w Komornie. Dzieci i młodzież świetnie się bawiły,
na koniec wszyscy zostali zaproszeni na przepyszną
pizzę, która w klika chwil zniknęła z talerzy.
Następną atrakcją to wyjazd do kina, który
odbył się we wtorek 09.02.2016 r. 21 uczestników wyruszyło o godzinie 9:00 spod Centrum Kultury w stronę Kędzierzyna. W Kinie
Helios o godzinie 10:00 czekał na wszystkich
przybyłych film animowany pt: „Misiek
w Nowym Jorku”. Nie obyło się oczywiście
bez zakupu popcornu. Po seansie tradycyjnie wszyscy ruszyli w kierunku McDonald’s.
Dwa dni później w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi odbyły się warszaty kulinarne. Dzieci i młodzież razem z seniorami
z Gminy Polska Cerekiew własnoręcznie
przygotowały przeróżne słodkości oraz
przepyszną pizzę - każdy wg swoich upodobań.
Więcej zdjęć na stronie: www.polskacerekiew.pl

Realizacja strategii
rozwoju gminy
Polska Cerekiew
na lata 2000-2015

tworzenie nowych miejsc pracy
na terenie gminy.
Lista obejmowała 32
W związku
zadania,
spośród których
z pracami planistycznajważniejsze
to:
nymi nad opracowaniem
nowej strategii,
• Kanalizacja saniprosimy o zgłaszanie protarna w miejscowości
(cd. ze str. 1)
pozycji zadań do realizacji
Zakrzów
w kolejnych latach.
•
Remont kapitalny
budynku szkoły w Polskiej
Została opracowana przez Radę
Cerekwi
Liderów Lokalnych w liczbie 31 osób,
• Kanalizacja sanitarna wsi
w skład której weszli radni, sołtysi, rolnicy,
Jaborowice
przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele, policjanci.
•
Kanalizacja
sanitarna wsi Ciężkowice
Na podstawie diagnozy aktualnego stanu
•
Kanalizacja
sanitarna
miejscowości Ligota
oraz rozeznania w preferencjach samorządu
Mała
gminy, jako najistotniejsze do realizacji za• Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportów
dania uznano:
jeździeckich w Zakrzowie
• Opracowanie miejscowego planu zagospo• Modernizacja ulicy Konarskiego w Polskiej
darowania przestrzennego dla wsi Polska
Cerekwi
Cerkiew
• Kanalizacja sanitarna ulicy Kościuszki
• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach
Polska Cerekiew
Polska Cerekiew, Ciężkowice
• Modernizacja i rozbudowa ulicy Nowa
• Modernizacja Szkoły Podstawowej i GimKolonia
nazjum w Polskiej Cerekwi
• Opracowanie dokumentacji technicznej
• Adaptacja części pomieszczeń Szkoły we
kanalizacji kolejnych wsi
Wroninie na Przedszkole
• Remont dróg gminnych w Zakrzowie
• Prywatyzacja i modernizacja ośrodków
• Budowa drogi gminnej w Połowie
zdrowia we Wroninie i Polskiej Cerekwi
• Remont i modernizacja budynku urzędu
• Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów
gminy
• Zagospodarowanie budynku przy ulicy
• Doposażenie Jednostek OSP
Rynek 2 w Polskiej Cerekwi
• Przebudowa drogi „Liszówka”
• Remont i modernizacja dróg gminnych
• Zagospodarowanie centrum Polskiej Cerekwi
• Realizowanie zadań przyjętych przez Radę
i ruin zamku
Gminy a wynikających ze Strategii mię• Alternatywne źródła energii
dzygminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.
W latach 2004 – 2015 zrealizowano zde• Realizacja programu gospodarczego gminy
cydowaną
większość. I tak:
przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr 10
1. Modernizacja kotłowni w szkołach w Polz 27.11.1998 r.
Realizując cele zawarte w strategii, wzmac- skiej Cerekwi i Wroninie zrealizowane zostało
niając silne strony oraz poprawiając słabe w okresie od czerwca do września 2004 r.,
strony gminy, Urząd Gminy podjął szereg 2. Remont kapitalny szkoły Polska Cerekiew
działań precyzujących zadania inwesty- zakończył się we wrześniu 2005 r.,
cyjne służące ogólnemu rozwojowi gminy. 3. Budowa kanalizacji w Jaborowicach, CiężW pierwszej kolejności stworzono Plan Rozwoju kowicach, Ligocie Małej i na ulicy Kościuszki
Lokalnego, w którym określono listę zadań w Polskiej Cerekwi – zakończył się paździerpriorytetowych przewidzianych do realizacji niku 2006r.,
na terenie gminy Polska Cerekiew w latach 4. Modernizacja ulicy Konarskiego Polska
Cerekiew zrealizowane zostało w okresie od
2004-2006 w perspektywie do 2010 r.
Przy wyborze zadań do objęcia planem maja do lipca 2005 r.,
5. Remont i modernizacja budynku urzędu
zastosowano następujące kryteria:
gminy zakończył się w kwietniu 2006 r.
- zgodność projektu z obszarami interwencji 6. Przebudowa drogi transportu rolnego Polska
planu/kryteria demograficzne, wartość zadania, Cerekiew Dzielawy tzw. „Liszówka„ zakończyła
rodzaj zadania,
się w sierpniu 2006 r.,
- zgodność ze strategią rozwoju gminy,
7. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zakrzów
- stopień przygotowania do realizacji/doku- – etap I zostało zakończone w maju 2007 r.,
mentacja techniczna, pozwolenia/,
8. Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Spor- skala rozwiązywania problemów,
towo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – w maju
- wpływ realizacji zadania na poprawę jakości 2007 r. zakończył się i etap – uzbrojenie terenu
życia społeczności lokalnej,
pod budowę ośrodka, kolejny etap polega- zapewnienie płynności dofinansowania jący na adaptacji istniejących budynków na
zadania ze środków pozabudżetowych,
stajnie, ujeżdżalnie magazyny, pomieszczenia
- wpływ na budżet gminy/optymalizacja restauracyjno – hotelowe, wiatę nad areną
wydatków, zwiększenie wpływów/,
zewnętrzną rozpoczęły się wiosną 2010 r.
- wpływ na rozwój gospodarczy, w tym na i zakończyły wiosną 2013,
FLORIAN
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9. Modernizacja i rozbudowa ulicy Nowa Kolonia w Polskiej Cerekwi – we wrześniu 2007
r. zakończono przebudowę drogi, remontując
jednocześnie ul. Młyńską,
10. Doposażenie Jednostek OSP – w maju
2011 r. zakupiono nowy średni samochód
ratowniczo-gaśniczy wraz z osprzętem do OSP
Polska Cerekiew oraz wybudowano garaż dla
zakupionego samochodu.
11. Zagospodarowanie centrum Polskiej Cerekwi
i ruin zamku – w lutym 2013 roku rozpoczęto
realizację I etapu zadania. Zakończono we
wrześniu 2014 roku.
Ponadto z uwagi na skuteczne pozyskiwanie
środków zewnętrznych zrealizowano zadania,
które nie były ujęte w Strategii Rozwoju Gminy
Polska Cerekiew, a mianowicie:
1. ADAPATACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
NA CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI
- zadanie inwestycyjne, którego realizacja
rozpoczęła się w grudniu 2009 r., zakończono
w październiku 2010 r.
2. MODERIZACJA ZASILANIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA BUDYNKU
Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KULTURY
W POLSKIEJ CEREKWI - zadanie zrealizowano
od kwietnia do grudnia 2010 r.
3. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
108334 O WRONIN – ŁANIEC - zadanie zrealizowano w okresie wrzesień - listopad 2010 r.
4. TERENY REKREACYJNE – PLACE ZABAW –
dokonano montażu urządzeń zabawowych
w Zakrzowie, Wroninie, Ligocie Małej i Połowie.
5. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO –
ORLIK 2012” – zadanie zrealizowano w okresie
wrzesień 2010 – maj 2011 r.
6. ZAKUP URZĄDZEŃ W RAMACH PROGRAMU
„NASZA PRZYSZŁOŚĆ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”
- zakupiono tablicę interaktywną oraz kserokopiarkę do ZGSP w Polskiej Cerekwi wrzesień
– grudzień 2010 r.
7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCIACH WITOSŁAWICE, DZIELAWY, GRZĘDZIN, WRONIN, ŁANIEC, TRANZYT
ŚCIEKÓW DZIELAWY – POLSKA CEREKIEW –
ETAP 1. – zadanie wykonano w latach 2010 –
2012 r. ze wsparciem środków unijnych
8. BUDOWA SKATEPARKU W POLSKIEJ CEREKWI
– zadanie wykonano w 2015 r. ze wsparciem
środków unijnych
9. BUDOWA LINII OŚWIELTENIA UL. TRAUGUTTA WE WRONINIE - zadanie wykonano
w listopadzie 2010 r.
10. BUDOWA LINII OŚWIELTENIA UL. KONARSKIEGO W POLSKIEJ CEREKWI - zadanie
wykonano w listopadzie 2013 r.
11. REMONT UL. OGRODOWEJ W GRZĘDZINIE
- Zrealizowano w maju 2014 r.
12. REMONT UL. POLNEJ W GRZĘDZINIE Zrealizowano w czerwcu 2013 r.
13. BUDOWA ZESPOŁU BOISK PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM WE WRONINIE
– wykonano trawiaste boisko do piłki nożnej
w miesiącach wrzesień –październik 2010 r.

14. REMONT UL. KOZIELSKIEJ W POLSKIEJ
CEREKWI - Zrealizowano w październiku 2014 r.
15. REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W MIERZĘCINIE - zadanie zrealizowania w
2015 r. z dofinansowaniem ze środków NPPDL
2011 – 2015.
Opracował:Ireneusz Smal
25-02-2016 r.

500 plus

(cd. ze str. 1)

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na
każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez
względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają
je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są
w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad
dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek
i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu,
w którym sprawują opiekę.
Wniosek o to świadczenie złożyć należy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi. Gdy rodzina będzie ubiegać
się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne
dzieci nie będzie konieczności dokumentowania
sytuacji dochodowej.
Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione
będzie od kryterium dochodowego i w takim
przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba
podać dane osoby starającej się o świadczenie,
dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz
z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie
niezbędne. Świadczenie wychowawcze, tak
jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie
wypłacane w
sposób dogodny
dla rodziców, czyli
przede wszystkim przelewem
na konto lub
w gotówce.
Wnioski będzie
można składać od
1 kwietnia 2016r.
tj. od momentu
startu programu.
Jeśli wniosek zostanie złożony w
ciągu pierwszych
3 miesięcy,
rodzice do-

staną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia
2016 r. Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,
w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady,
dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do
30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane
już od sierpnia danego roku. Istotne jest, że
pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo
do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do
30 września 2017 roku.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków
oraz wychowują co najmniej jedno wspólne
dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione
od kryterium dochodowego, a na pozostałe
dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25.
r. ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców,
jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na
osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat
lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie,
jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł
(1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego).
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie
wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli
rodzinie przysługuje za granicą świadczenie
o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa
w innym państwie UE i złoży tam wniosek
o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka
województwa w Polsce. Ten zaś przekaże
te informacje do właściwej gminy. Jest to
mechanizm, który od wejścia Polski do UE,
tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie
świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje
jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej
niż jednym kraju.
*Informację sporządzono w oparciu o informator programu Rodzina 500 plus wydany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Informacja
GOSIR Sp. z o.o.
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
w Zakrzowie zaprasza do skorzystania
z nowych i interesujących ofert.
Organizujemy urodziny dla dzieci - oferta
SŁODKA DOLINA.
Zapraszamy na usługi FIZJOTERAPEUTY.
Cafe Mystery – zapraszamy na skorzystanie z bogatej karty MENU (przekąski,
zupy, dania obiadowe, desery, napoje
gorące i zimne, ciasto).
Zapraszamy na śledzenie i kibicowanie
w zawodach w ujeżdżeniu, które odbywać
się będą w każdy weekend na terenie
naszego ośrodka.
Stworzyliśmy specjalnie dla potrzeb
naszych mieszkańców i gości przyjeżdżających nowy cennik pokoi w naszym hotelu.
Posiadamy wolne pomieszczenia do
wynajęcia.
Serdecznie zapraszamy!!!

oferta pracy!

KUCHARZ,
KELNERKI/KELNERZY,
POMOC KUCHENNA
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych,
CV na maila:
gosir.zakrzow@gmail.com,
lub na adres:
GOSiR Sp. z o. o.
ul. Parkowa 20
47-263 Zakrzów

Harmonogram imprez!
13.03.2016

WIOSENNE TARGI PIĘKNA
zapraszamy od godz. 13:00
wstęp 10,00 zł.
Targi Wiosenne Piękna będą miały hasło
przewodnie: ROZKWITNIJ NA WIOSNĘ,
będzie rzesza przedstawicieli salonów
kosmetycznych, fryzjerskich, masażu, rehabilitacji, fizjoterapii, butiki z elegancką
odzieżą, itp. Dla przybyłych będą oferować
swoje usługi, porady, ofertę. Na targach
będą miały miejsce liczne tematyczne
wykłady, pokazy, konkursy, itp. Targi przybliżą ofertę w.w. salonów potencjalnym
klientom, chętnym i zainteresowanym.

17.04.2016

KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH

24.04.2016

UROCZYSTOŚĆ NADANIA OŚRODKOWI
IMIENIA Ś.P. WÓJT KRYSTYNY HELBIN
FLORIAN
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