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ISKRA ponowniez sukcesami

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Osiecznej radni zatwier-
dzili absolutorium dla burmistrza. Uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium rajcy podjęli większością głosów. Poza tym radni
podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Osieczna oraz Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej. Podjęta została również
uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy. Podjęcie
tej uchwały warunkuje bowiem możliwość utworzenia kąpieliska
przy Jeziorze Łoniewskim. Tradycyjnie już zaakceptowane zos-
tały zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok.

K O M U N I K A T
Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej zwraca się z uprzejmą prośbą o

zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać stowarzyszenia, organiza-

cje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zareje-
strowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii
politycznych oraz osoby, które zbiorą co najmniej 50 podpisów obywa-
teli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym
terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach zakresu prawa
pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajo-
wego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie karne oraz zaświadczenia lekarskie o stanie
zdrowia. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz
wzór karty zgłoszenia znajduje się w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku
– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze
zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca
2006 (Dz. U. Nr 50 poz. 370) oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl

Kandydatów na ławników należy zgłaszać do 30 czerwca 2011 r.
(czwartek) w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 5 (sekretariat)

Gmina Osieczna wzięła udział
w konkursie internetowym „100
placów zabaw na 100 lat
NIVEA”. Wygrana pozwoli na
wybudowanie na Placu 600-
lecia w Osiecznej nowoczes-
nego placu zabaw dla dzieci.
Pomóż swojej gminie i jej naj-
młodszym mieszkańcom i za-
głosuj na Osieczną! Każdy
internauta jeden raz w ciągu
dnia może oddać głos na bu-
dowę placu zabaw w Osiecz-
nej. Wystarczy kliknąć link
www.nivea.pl zarejestrować
się, wyszukać Osieczną, Plac
600-lecia i oddać głos. Nasze
zwycięstwo to radość dzieci –
pomóż im się uśmiechnąć!
Firma NIVEA z okazji 100-lecia
istnienia funduje 100 placów
zabaw gminom i spółdzielniom
mieszkaniowym. Te gminy,
które otrzymają największą
liczbę głosów dostaną nowo-
czesne place zabaw dla dzieci.
Nasze dzieci też mają szansę.
Pomóż im!
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Niedziela - 12 czerwca - była
bardzo udana dla młodych koszy-
karzy z UKKS "Iskra" Osieczna.
Chłopcy przejechali 130 km, by
zdobyć tytuł Mistrza I Ogólnopol-
skiego Turnieju Minikoszykówki
"O Puchar Ziemi Sycowskiej". Ra-
dość zawodników "Iskry" ze zwy-
cięstwa była ogromna. Cenny dla
młodych koszykarzy był również
fakt, że nagrody i puchary uczest-
nikom turnieju wręczał jego patron,
były reprezentant Polski, zawodnik
Śląska Wrocław, wraz z którym
zdobył czterokrotnie mistrzostwo
Polski, Robert Kościuk.

Wcześniej zawodnicy "Iskry"
rozegrali kilka innych, turniejowych
spotkań, między innymi w Żyrar-
dowie, Rawiczu i w Osiecznej. Da-
mian Urbaniak, Przemysław
Woźny, Maurycy Lewicki, Hubert
Bartkowiak, Remigiusz Wawrzy-
niak i Jakub Triller zostali właści-
cielami indywidualnych pucharów
dla najlepszych zawodników. Na-
leży jednak podkreślić, że na suk-
ces drużyny zapracowali wszyscy

jej zawodnicy, którzy od roku tre-
nują koszykówkę w barwach klubu
trzy razy w tygodniu. Zawodnicy
"Iskry" chcieliby się również po-
dzielić zdobytymi w tym czasie
umiejętnościami z wszystkimi
chłopcami zainteresowanymi upra-
wianiem tej dyscypliny sportu z
okolic Osiecznej. Bliższych infor-
macji na ten temat udziela trener,
Henryk Chudobski (nr tel.
691958209).


