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Jubilaci



8 marca 85 urodziny  
obchodził Józef Komorek z Ciężkowic.

22 marca 80 urodziny  
obchodziły: Adelajda Kasper z Jaborowic  

oraz Stefania Skiba z Ligoty Małej.
24 marca 85 urodziny  

obchodził Jan Sobek z Polskiej Cerekwi.
30 marca 80 urodziny  

będzie obchodzić Eryka Mastalesch z Wronina.

Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia,  
pomyślności, wiosennego optymizmu oraz kolejnych 

rocznic.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Za-
krzowie w niedzielę 13 marca, po raz pierwszy, 
zorganizował Wiosenne Targi piękna, gdzie 
można było skorzystać z usług specjalistów: 
kosmetyczek, stylistek oraz fryzjerek. Można 
było skorzystać równie z oferty zajęć dla 

dzieci, zajęcia pozwoliły mamom znaleźć 
czas dla siebie. Wiosenna przemiana może 
być strzałem w 10, jeżeli chodzi o lepsze sa-
mopoczucie i samoocenę po zimie. Eksperci 
dodają, że wiosenna metamorfoza może być 
bardzo efektowna, jeżeli połączymy nową 
fryzurę, sylwetkę oraz makijaż.

Targi  
piękna 

„rozkwitnij na 
wiosnę...”

Targi piękna spotkały się z bardzo dobrym 
odbiorem, co zaowocowało dużą liczbą osób 
zwiedzających. Agnieszka Wieczorek-Griner 
dodaje, że docelowo targi piękna mają się 
odbywać cyklicznie – wiosenne w każdą 
drugą niedzielę marca, a jesienne – w drugą 
niedzielę października.

14-17.04.2016  r.
Mistrzostwa Polski w Polo

17.04.2016 r. 
Krajowa Wystawa Psów Rasowych

24.04.2016 r. 
uroczyste nadanie naszemu Ośrodkowi 

imienia śp. wójt Krystyny Helbin

Kurs języka angielskiego 
Kurs tańca dla dorosłych

Gminny  
Ośrodek  

Sportu i Rekreacji 
Sp. z o.o.  

w  Zakrzowie  
zaprasza

Program uroczystości nadania GOSIR Sp.z o.o.  
imienia śp. wójt Krystyny Helbin

13:00 - Msza Św. w Kościele parafialnym  
pw. św. Mikołaja w Zakrzowie w intencji  

Ś. P. Krystyny Helbin - Wójta Gminy Polska Cerekiew

14:00 - Przejazd zaproszonych Gości  
do GOSIR w Zakrzowie, ul. Parkowa 20

14:30 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
wraz z nadaniem Ośrodkowi imienia Krystyny Helbin

15:00 - Część artystyczna w sali konferencyjnej Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

16:30 – Poczęstunek

Regulamin Konkursu Fotograficznego
 

 Celem konkursu jest ukazanie uroków oraz pozyskanie materiału 
fotograficznego dokumentującego walory krajobrazowe gminy, 
stworzenia aktualnego portretu – Gminy Polska Cerekiew na stronie  
www.polskacerekiew.pl oraz w mediach społecznościowych.

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić gminę w nietuzinkowy 
i niebanalny sposób poprzez pokazanie jej uroku. Fotografie mają przeka-
zywać własne i osobiste spojrzenie na otoczenie, piękno rodzimej przyrody 
i życie Gminy Polska Cerekiew.

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z Gminą 
Polska Cerekiew.

 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów – dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Polska Cerekiew.

 3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 
Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości 
stanowić własność Uczestnika.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, zdjęcia muszą być wykonane 
w wysokiej rozdzielczości.

5. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres  
konkurs@polskacerekiew.pl. 
„Polska Cerekiew w czterech porach roku” - WIOSNA 
„Polska Cerekiew w czterech porach roku” - LATO 
„Polska Cerekiew w czterech porach roku” - JESIEŃ 
„Polska Cerekiew w czterech porach roku” – ZIMA

Szczegółowe informacje na stronie www.polskacerekiew.pl 

Zapraszamy do udziału!

Z okazji Świat Wielkanocnych  
składamy wszystkim serdeczne życzenia. 

Niech w ten świąteczny czas zagości  
w Waszych sercach, rodzinach i domach 

radość oraz wielka nadzieja  
płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Wesołych i spokojnych świąt,  
smacznego jajka i mokrego dyngusa! 

życzy 
LGD Euro-Country
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w Zakrzowie

Gwarantujemy, iż
 będą Państw

o usa-

tysfakcjonowani warunkami jakie możemy 

zaproponować. Dołożymy wszelkich 

starań, aby spe
łnić Państwa oczekiwania. 

Korzystając z 
naszych usług

, mogą 

Państwo mieć pewność fachowej obsługi, 

rzetelnej real
izacji powierzonych zadań

 

oraz zapewnienia odpowiednich warunków 

do pracy.

 www.gosirzakrzow.pl

jesteśmy na Facebooku

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. 

ul. Parkowa 20

47-260 Zakrzów

tel. +48 77 887 30 20, +48 77 887 30 21

e-mail: gosir.zakrzow@gmail.com

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne

w Osrodku Szkolenia Olimpijskiego

w Zakrzowie
´

´́

Centrum 
Konferencyjno-Rekreacyjne 

w Osrodku 
Szkolenia Olimpijskiego

Organizujemy:

spotkania
dla firm

 
szkolenia



konferencje


bankiety


kongresy


wystawy


targi


pikniki rodzinne

przyjęcia
 okolicznościowe

urodziny 
dla dzieci i dorosłych



wesela


studniówki i półmetki


inne uroczystości 
rodzinne

Zachęcamy Państwa do skorzystania z na-
szej kompleksowej oferty wynajmu pomiesz-
czeń. Dużym atutem naszego obiektu jest 
jego położenie, gwarantujące spokój i at-
mosferę skupienia, niezbędną do pracy. Nasze 
zaplecze konferencyjne wyposażone jest 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multi-
medialny, pozwalający na zorganizowanie kon-
ferencji na najwyższym poziomie. W trak-
cie spotkań istnieje możliwość wypicia kawy 
oraz zorganizowania poczęstunku, bowiem nasz 
Ośrodek posiada własną restaurację. 
Na Nasz obiekt składają się: Część Rekre-

acyjno-Sportowa oraz Część Jeździecka.

Ośrodek posiada 45 miejsc noc-
legowych zarówno w pokojach 
dwuosobowych jak i w luksuso-
wych apartamentach.

Dysponujemy przestronną salę 
konferencyjną - doskonałym miej-
scem na organizację szkoleń, semina-
riów, bankietów czy uroczystości ślub-
nych. Sala pomieści do 1000 osób.

Jest to idealne miejsce do organizacji kameralnych 
spotkań biznesowych czy uroczystości rodzinnych.

 Jest to idealne miejsce do orga-
nizacji wszelakich zajęć sportowych 
i tanecznych. Zapraszamy do zapo-
znania się z aktualną ofertą zajęć re-
kreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Posiadamy basen rekreacyjny wy-
posażony w hydromasaż, brodzik 
dla dzieci, podgrzewane leżaki, 
jacuzzi oraz saunę parową.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z na-Zachęcamy Państwa do skorzystania z na-

CZESĆ REKREACYJNO-SPORTOWA´
´

HOTEL

SALA FITNESS

DUŻA SALA 
KONFERENCYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z naszym szerokim wachla-
rzem usług pielęgnacyjno-relaksacyjnych. Oferujemy usługi 
� zjoterapeutów. Więcej informacji na naszej stronie inter-
netowej.

MAŁA SALA KONFERENCYJNA

BASEN REKREACYJNY

STREFA PIELĘGNACYJNO-RELAKSACYJNA

Jako jedyni w regionie 
posiadamy dwie hale jeź-
dzieckie: dużą i mniejszą, 
które umożliwiają uprawia-
nie różnych sportów jeździeckich zarówno latem jak 
i zimą. Obiekt spełnia warunki do przeprowadzania 
zawodów na szczeblu krajowym, ale również między-
narodowym. Hale treningowe mogą służyć również 
do organizacji różnych pikników, czy plenerowych 
spotkań firmowych, bez konieczności korzystania 
z namiotów.

Posiadamy 66 boksów o różnych wymiarach dla 
różnych koni oraz dysponujemy znaczną ilością tere-
nów zielonych, co umożliwia codzienne wprowadza-
nie koni, zależnie od potrzeb klienta.

DWIE HALE
JEŹDZIECKIE 

66 BOKSÓW 
DLA KONI

 CZESĆ  JEZDZIECKA´
´

´

Zapraszamy do naszej restau-
racji na wyśmienite domowe obia-
dy, pyszne desery, aromatyczne kawy 
oraz wyszukane alkohole.

RESTAURACJA  
„CAFE MYSTERY”

10 marca Panie z Witosławic świętowały Dzień Kobiet  
w świetlicy wiejskiej. Naszą uroczystość uatrakcyjnili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wroninie pod opieką 
Pani Sonii Weleda-Sitek.

Mali artyści zaprezentowali kabaret „Stworzenie świata 
po Śląsku”. Występ zapewnił Paniom fantastyczną roz-
rywkę i oklaskiwany był wielokrotnie. Dziękujemy im za 
umilenie czasu. 

Podczas biesiady nie zabrakło także poczęstunku czyli 
ciepłej kolacji oraz kawy i ciasta. W dobrych nastrojach 
przyjęcie zakończyło się około 23.00

sołtys  
Maria Kachel

Dzień Kobiet w Witosławicach

w Zakrzowie
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