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SZANOWNI ROLNICY!
APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE 

PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 
PODCZAS PRAC W POLU I W OBEJŚCIU

Przed rozpoczęciem wiosennych prac polowych:
 dokonaj przeglądu i naprawy niesprawnego i nie posiadającego 

właściwych zabezpieczeń sprzętu rolniczego, 
 sprawdź czy są osłony na wałkach przegubowo - teleskopowych, a 

także na wszystkich innych ruchomych częściach maszyn służących do 
napędu oraz na ostrych mechanizmach roboczych.

Rolniku, pamiętaj o zasadach bezpiecznego zachowania się przy 
wiosennych pracach polowych!
 nie przewoź osób na błotnikach ciągników, dyszlach,  zaczepach, 

pomostach siewników i sadzarkach, burtach przyczep, 
 nie pozwalaj aby w pobliżu pracujących maszyn przebywały dzieci,
 podczas pracy sadzarki czerpakowo - łańcuchowej nie uzupełniaj 

i nie wybieraj ręcznie ziemniaków z czerpaków,
 nie przegarniaj rękami ziarna w skrzyni nasiennej siewnika,
 podczas przerw w pracy wyłączaj napęd przekazu mocy ciągnika 

na maszynę,
 przy sprzęganiu ciągnika z maszynami zachowuj szczególną 

ostrożność i pamiętaj o zabezpieczeniu przed wypadnięciem sworznia 
zaczepowego,
 nie podejmuj pracy na maszynach i urządzeniach w stanie nie-

trzeźwym i nie pracuj w zbyt luźnym ubraniu.

Rolniku, jeśli już kupiłeś środek ochrony roślin - to zachowaj szcze-
gólną ostrożność przy pracy z nim! Pamiętaj  stosuj poniższe zasady:
 środki ochrony roślin przechowuj w zamkniętym miejscu, w fa-

brycznych opakowaniach, zaopatrzonych w etykiety z nazwą preparatu 
(przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z nią),
 nie przelewaj preparatów do opakowań po środkach spożyw-

czych,
 do pracy ze środkami ochrony roślin nie angażuj kobiet ciężar-

nych, dzieci i młodzieży do lat 18, a także osób chorych i w podeszłym 
wieku,
 w czasie pracy ze środkami ochrony roślin nie jedz, nie pij i nie 

pal tytoniu,
 nie spożywaj alkoholu w dniu zabiegu, a także w dniu poprzedza-

jącym zabieg i w dniu następnym po zakończeniu pracy,
 przy pracach ze środkami ochrony roślin stosuj ochrony indywidu-

alne (kombinezon lub ubranie ochronne oraz buty gumowe, rękawice,  
okulary, maski, półmaski),
 po zakończeniu pracy dokładnie umyj ciało oraz zmień odzież.

Apelujemy także o nie powierzanie dzieciom prac ponad ich siły 
i możliwości.
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PAMIĘTAMY…
mieszkańcy Ostrzeszowa nie zapomnieli o naszym Wielkim Ro-

daku – Ojcu Świętym Janie Pawle II. Świadczą o tym liczne znicze 
i kwiaty, które pojawiły się w Jego 3 rocznicę śmieci pod płasko-
rzeźbą umieszczoną na ścianie kościoła pw. Chrystusa Króla oraz 
przed obeliskiem w parku za Basztą. miejsca te odwiedzili także 
przedstawiciele władz samorządowych Ostrzeszowa oddając cześć 
umiłowanemu Papieżowi.

SKORZYSTAJ 
Z PORAD

Biuro Informacji Społecznej 
w Ostrzeszowie mieszczące się 
w siedzibie Ostrzeszowskiego 
Centrum Przedsiębiorczości (ul. 
Przemysłowa 27) zaprasza do 
skorzystania z bezpłatnych usług 
doradczych specjalistów. W dniu 
18 kwietnia w godz. 9.30 – 10.45 
dyżurować będą doradca zawo-
dowy oraz specjalista ds. prawa 
podatkowego i finansów. Z kolei 
29 kwietnia na Państwa pyta-
nia postarają się odpowiedzieć 
doradca prawny (w godz. 9.30 – 
12.00) oraz doradca biznesowy 
(9.30 – 10.45). Dodatkowe infor-
macje – tel. (062) 730 17 31 oraz 
www.bis.ocwp.org.pl 

Drużyna Urzędu miasta i gmi-
ny w Ostrzeszowa okazała się naj-
lepsza w turnieju eliminacyjnym 
strefy północno-zachodniej XII 
mistrzostw Polski Pracowników 
Samorządowych w Halowej Piłce 
nożnej „5”, który odbył się we 
Wrześni w dniach 28-29 marca br.

15 zespołów biorących udział 
w zmaganiach zostało podzie-
lonych na 4 grupy eliminacyjne. 
Nasi zawodnicy pewnie zajęli 1 
miejsce w grupie „A” pokonując 
kolejno zespoły UG Kołaczkowo 
(2:0), UM Poznań (6:1) oraz UG 
Gniezno (5:1). Zdobyty komplet 
punktów i imponujący bilans 
bramkowy (13:2) pozwoliły z 
optymizmem patrzeć na dalszy 
rozwój wydarzeń. 

W drugim etapie turnieju wyło-

niono ósemkę najlepszych drużyn, 
które zostały podzielone na 2 grupy 
półfinałowe. Ostrzeszowianie trafi-
li do grupy „E”, w której ponownie 
okazali się najlepsi, pokonując UM 
Szczecin (3:0) i UM Tczew (5:1) oraz 
bezbramkowo remisu-
jąc z UM Koszalin. 

W spotkaniu fina-
łowym zawodnicy z 
Ostrzeszowa spotkali 
się z reprezentantami 
Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Wlkp. 
pewnie wygrywa-
jąc 2:0. Nagrodą za 
zwycięstwo był oka-
zały puchar, a także 
„przepustka” na fi-
nały ogólnopolskie, 
które tradycyjnie ro-

zegrane zostaną w Brennej. Pod-
sumowując: reprezentanci UMiG 
w Ostrzeszowie rozegrali podczas 
turnieju we Wrześni 7 meczów (6 
zwycięstw, 1 remis), zdobywając 
w sumie 23 gole, a tracąc zaledwie 

3. Aż 11 goli dla na-
szego zespołu zdobył 
Leszek Jurków pracu-
jący w Straży Miej-
skiej zdobywając ty-
tuł „Króla strzelców”. 
gratulujemy!

Ostateczna 
klasyfikacja turnieju:

1. UMiG Ostrzeszów
2. UM Grodzisk Wlkp.
3. UM Koszalin
4. UG Kołaczkowo
5. UMiG Gryfino
6. UM Tczew

Piłkarski sukces samorządowców

Urząd Stanu Cywilnego ponownie w Ratuszu
W związku z zakończeniem prac remontowych w Ratuszu uprzej-

mie informujemy, że siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrzeszo-
wie znów mieści się na I piętrze budynku. 

Remont obejmował m. in. roboty 
tynkarskie i malarskie, wymianę insta-
lacji elektrycznej, opraw i osprzętu, 
odnowienie podłóg oraz podsadzek, 
wykonanie wentylacji pomieszczeń, 
wzmocnienie stropów drewnianych nad 
częścią  pomieszczeń, ocieplenie ścian 
poddasza. Dzięki wykonaniu tych nie-
zbędnych prac poprawiła się estetyka 
pomieszczeń i funkcjonalność Urzędu. 

Wandalizm przy szkołach
Co jakiś czas ze smutkiem informujemy Państwa o aktach wanda-

lizmu na naszym terenie. Nie omijają one niestety placówek oświato-
wych. Przy szkołach zlokalizowanych na ul. Łąkowej po wycięciu topoli 
włoskich zasadzono nowe drzewka - dęby szypułkowe. Niestety kilkana-
ście sadzonek zostało ponaginanych do ziemi i częściowo połamanych. 
Powyrywanych i poniszczonych zostało też wiele palików podtrzymują-
cych drzewka.

Z kolei na terenie szkół przy ul. Piastowskiej wyłamano bramę od 
strony Al. Wolności. W kilku miejscach uszkodzona też została bieżnia 
wokół boiska, gdyż - jak nas poinformowano - znaleźli się amatorzy 
czterech kółek wykorzystujący obiekt do... wyścigów quad'ów (cztero-
kołowców). Apelowanie do wandali o rozsądek  skutku raczej nie przy-
niesie, dlatego prosimy mieszkańców, którzy są świadkami niszczenia 
bądź uszkadzania naszego wspólnego przecież mienia, aby zgłaszali 
takie przypadki odpowiednim służbom porządkowym.

Wielka nieobecna 
44 Crossu…

44 Cross Ostrzeszowski przeszedł już do 
historii. Tegorocznej edycji imprezy przy-
świecało przede wszystkim wspomnienie 
zmarłej 17 października ubiegłego roku ma-
rii Kwaśniewskiej-maleszewskiej.

Maria Kwaśniewska – Maleszewska zawsze 
mówiła o Ostrzeszowie „moje miasto” i - jako 
działaczka PKOl – niemal corocznie przyjeżdżała 

na „Crossy”. Aktywnie wspierała ostrzeszowskie sportowe przedsięwzięcia 
w Polskim Komitecie Olimpijskim. W naszym mieście zyskała wielu przy-
jaciół i sympatyków. 18 czerwca 1999r. Rada Miejska Ostrzeszów podję-
ła uchwałę o nadaniu Jej tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Ostrzeszów”.

Wspomnieniu Marii Kwaśniewskiej – Maleszewskiej poświęcono 
mini wystawę fotograficzną w budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kul-
tury. Internautów zachęcamy do zapoznania się z bogatą galerią zdjęć 
tej wybitnej osoby, zamieszczoną na stronie www.ostrzeszow.pl (artykuł 
„Wielka nieobecna 44. Crossu…” w dziale „Aktualności”). Zamieściliśmy 
tam kilkadziesiąt fotografii Pani Marii – wykonanych głównie w czasie jej 
licznych wizyt w naszym mieście.Zmiana godzin 

dyżuru
Przewodniczącego 

Rady Miejskiej
Uprzejmie informujemy, 

że przewodniczący Rady Miej-
skiej Ostrzeszów, mgr Edward 
Skrzypek, będzie w poniedziałki 
przyjmował interesantów w go-
dzinach od 11.00 do 15.00 (do-
tychczas były to godziny 12.00 
– 16.00). Godziny czwartkowe-
go dyżuru Przewodniczącego 
(od 11.00 do 15.00) nie ulegają 
zmianie. Interesanci przyjmo-
wani są w Biurze Rady Miejskiej 
- pok. 25 Urzędu Miasta i Gminy 
(I piętro).

Reprezentanci Umig Ostrze-
szów przywieźli z turnieju 

we Wrześni główne trofeum.

Zamontowanie nowoczesnych przesuwa-
nych regałów w archiwum USC pozwoli na skła-
dowanie na tej samej powierzchni zdecydowa-
nie większej ilości akt.
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