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Warcabowa Osieczna

Stwórz komiks i
wygraj nagrodę

Schronisko „Morena” w Osiecznej gościło uczestników II Mistrzostw Wojewódzkich w war-cabach klasycznych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna.
Na starcie stanęło 47 zawod-

ników z województw: lubuskiego,
łódzkiego i wielkopolskiego. W
kategorii młodzicy do lat 10 naj-
lepszą uczestniczką spośród
dziewcząt została Martyna Lipka
z UKS „Roszada” Lipno, spośród
chłopców – Tymoteusz Myszuk z
UKS „Roszada” Lipno. W katego-
rii młodzicy do lat 13 wśród
dziewcząt bezkonkurencyjna była
Joanna Młoda z MK-W „Pat” Miej-
ska Górka, wśród chłopców – Ni-
kodem Duk z CKW Łódź.

Spośród juniorek młodszych naj-
lepsza była Agnieszka Szymań-
ska z „Roszady” Lipno.
Najlepszym juniorem młodszym
został Paweł Rosiński, który rów-
nież należy do „Roszady”, a któ-
remu w udziale przypadła też
nagroda dla najlepszego zawod-
nika z gminy Osieczna. Nagrodę
tę ufundowało Towarzystwo Ziemi
Osieckiej. Wśród juniorów star-
szych także królowali sportowcy z
„Roszady” – Joanna Szymańska i
Bogusław Szelest.
Wielkopolski Związek Warca-

bowy i UKS „Roszada” Lipno jako
organizatorzy mistrzostw dziękują
Urzędowi Miasta i Gminy
Osieczna, Towarzystwu Ziemi
Osieckiej oraz firmie „Kanbud” z
Kąkolewa za ufundowanie na-
gród.

Miasto Leszno ogłasza kon-kurs na komiks „Leszczyńskiepo królewsku”
Komiks powinien odnosić się

do historii miasta Leszna, podkre-
ślać jego tradycje historyczne
związane z królem Stanisławem
Leszczyńskim, promować hasła
miasta „Leszno. Rozwiń skrzydła!”
i regionu „Leszczyńskie po królew-
sku”, nawiązywać do różnorodnej
oferty turystycznej, walorów przy-
rodniczych, architektonicznych i

krajobrazowych Leszna i okolic.Do wygrania 3.000 zł, wydanie
komiksu oraz jego promocja.Termin nadsyłania prac mija15 marca 2011 roku o godz.15.30.
Konkurs kierowany jest za-

równo do pełnoletnich profesjona-
listów, jak i do amatorów.Więcej informacji, szczegó-łowy regulamin oraz formularzzgłoszeniowy na stronach www.leszno.pl

Gabinet kosmetyczny"BĄDŹ PIĘKNA"
Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5I piętro pok. 9tel. 665-088-294

Zaprasza na:-Mikrodermabrazję-Peeling kawitacyjny-Złuszczanie kwasami-Przedłużanie rzęs-Zabiegiprzeciwzmarszczkowei wiele innych.

Dementuję krążące, a niemające nicwspólnego z prawdą pogłoski, że rezyg-nuję z pracy lekarskiej, a prowadzonyprzeze mnieNZOZ “Ośrodek Zdrowia”
przy ul. Kopernika 8Aulegnie likwidacjiJolanta Jabłońska-Lisiecka

Wkrótce wybory
Wielkopolska Izba Rolniczainformuje wszystkich zaintere-sowanych, że wybory do izb rol-niczych odbędą się w niedzielę3 kwietnia. Wybory do Walnego

Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej są dwustopniowe. W
pierwszym etapie z każdej gminy
wybierani są dwaj delegaci, którzy
wchodzą w skład tzw. Rady Po-
wiatowej. Z kolei dwie wybrane
osoby spośród Rady wchodzą w
skład nowego Walnego Zgroma-
dzenia Izby, którego kadencja trwa
4 lata.

Czynne i bierne prawo wybor-
cze mają członkowie Izby, którymi
są podatnicy podatku rolnego, po-
datnicy podatku dochodowego z
działów specjalnych produkcji rol-
nej oraz członkowie rolniczych
spółdzielni produkcyjnych posia-
dających w nich wkłady gruntowe.Więcej informacji na tematwyborów udzielają biura powia-towe i biuro wojewódzkie WIR.Dokumentów należy szukać nastronie internetowej www.wir.org.pl


