23

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Podczas
wykonywania
wiosennych prac polowych
pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
~ sprawdź stan techniczny
użytkowanych maszyn i usuń
stwierdzone usterki przed rozpoczęciem użytkowania danej
maszyny;
~ sprawdź, czy użytkowane
maszyny mają osłony na przekładniach: zębatych, łańcuchowych, pasowych, klinowych oraz
na wystających, obracających się
podczas pracy wałach;
~ sprawdź czy wały przegubowo-teleskopowe na całej
długości mają osłonę zabezpieczającą; w przypadku ich braku
zamontuj je;
~ zaczep przyczepy wyposaż w sprężynę odciążającą lub
podporę oraz sworzeń zabezpieczający przed wypadnięciem;
~ przy agregowaniu ciągnika z maszynami unikaj udziału
drugiej osoby;
~ nie podejmuj pracy na
maszynach, gdy jesteś nietrzeźwy i nie pracuj w zbyt luźnym
ubraniu;
~ nie przewoź ludzi na
błotniku ciągnika, dyszlach,
zaczepach, burtach przyczep,
pomostach siewnika i podeście
sadzarki;
~ unikaj przewożenia osób
na przyczepie niewyposażonej
w siedziska;
~ nie pozwalaj, aby w pobliżu maszyn przebywały dzieci;
~ podczas przerw w pracy
wyłączaj napęd z ciągnika na
maszynę;
~ napraw sprzętu zawieszonego na ciągniku dokonuj po
jego opuszczeniu na podłoże;
~ nie przegarniaj ziarna w
skrzyni nasiennej siewnika;
~ podczas pracy sadzarki
czerpakowo-łańcuchowej nie
uzupełniaj braku i nie zgarniaj
ręcznie z czerpaków nadmiaru
ziemniaków.
Bezpieczne
odległości
od pracujących maszyn rolni-

S

Ostrovia Ostrów Wlkp.

6-1

Czarni Dobrzyca

Barycz Janków Przyg.

8-1

Prosna Kalisz

MAâYMI KROKAMI
DO CELU
W rozegranym w niedzielĊ
meczu mistrzowskim kaliskiej
klasy okrĊgowej „Victoria”
Ostrzeszów pokonaáa zawsze
groĨnego przeciwnika ze Stawiszyna. Mecz byá bardzo
ciĊĪkim spotkaniem ze wzglĊdu na to, Īe Korona/PogoĔ
znalazáa siĊ w streﬁe spadkowej i walczy o utrzymanie w
gronie zespoáów „okrĊgówki”.
Przewidywania ekipy ostrzeszowskiej co do wysokiej trudnoĞci tego pojedynku okazaáy
siĊ trafne. W 33. minucie zawodnik gospodarzy Przemysáaw GuĨniczak znalazá drogĊ
do bramki „Victorii” i zdobyá dla
swojej druĪyny bramkĊ. Jednak odpowiedĨ goĞci byáa natychmiastowa. W 35. minucie
meczu, szarĪującego w polu
karnym na bramkĊ Korony Michaáa Mazurka nieprzepisowo
zatrzymaá
obroĔca gospodarzy. SĊdzia odgwizdaá rzut
karny, który pewnie wykorzystaá kapitan ostrzeszowskiego zespoáu Krystian Sikora.
Do przerwy wynik juĪ siĊ nie
zmieniá, a na drugą poáowĊ piákarze z Ostrzeszowa wybiegli
maksymalnie skoncentrowani.
Poprawili równieĪ grĊ, zaczĊli
graü wiĊcej z pierwszej piáki i
dáugo znajdowali siĊ w jej po-

siadaniu. Przyniosáo to oczekiwane rezultaty w postaci
strzelonych bramek. Najpierw
w 60. minucie àukasz Duczmal, a póĨniej w 75. minucie
Michaá Mazurek strzelili swoje
kolejne bramki i byáo 3:1 dla
„Victorii”. Ten wynik nie ulegá
juĪ zmianie do koĔca, chociaĪ
zespóá z Ostrzeszowa stworzyá
jeszcze kilka okazji do strzelenia bramki. NajbliĪszy mecz
mistrzowski „Victoria” rozegra
w ĞrodĊ o godzinie 17.00 z
zespoáem „Prosny” Kalisz, a
póĨniej - w sobotĊ, o godzinie
14 - dáugo oczekiwany mecz z
zespoáem GKS BEàCHATÓW
(ekstraklasa). BĊdzie to mecz
towarzyski z okazji 90–lecia
istnienia KP „ „Victoria” BIS
plettac Ostrzeszów.
Bramki : Sikora 35. min
(rzut karny), Duczmal 60. min,
Mazurek Michaá 75. min
„Victoria” – LataĔski
– Molka (84, Skowronek), RosadziĔski, SowiĔski, Wieczorek – Duczmal, Dolata, Sikora,
Skrobacz (86, Kubot) – Mazurek Michaá, Mazurek Marcin
(76, ĝwiercz)

(AW)

Fot. S. Szmatuła

Wyniki 26. kolejki

Sokoły Droszew (wo)

Pogoń N. Skalmierzyce

3-1

Polonia Kępno

Aktualna tabela
1.

Centra Ostrów Wlkp.

24

53

60-24

2.

Victoria Ostrzeszów

24

51

70-31

3.

LZS Jankowy 1968

24

48

57-41

4.

Barycz Janków Przyg.

24

45

49-22

5.

Ostrovia Ostrów Wlkp.

24

45

64-27

6.

KKS 1925 Kalisz

23

39

40-26

7.

Astra Krotoszyn

23

36

54-46

8.

Pogoń N. Skalmierzyce

24

36

41-42

9.

Iskra Sieroszewice

24

35

40-32

10.

KP Opatówek

24

30

32-37

11.

Orzeł Mroczeń

24

28

60-50

12

Polonia Kępno

24

26

35-39

13.

Korona/Pog. Stawiszyn

24

25

24-42

14.

Czarni Dobrzyca

24

12

19-69

15.

Prosna Kalisz

24

7

32-124

16.

Sokoły Droszew

24

19

29-54

* Sokoły Droszew wycofały się z rozgrywek po 22. kolejce.
A klasa , gr. II Kalisz

Wyniki kolejki rozegranej 16 maja
Lilia Mikstat

3:1

LZS Trzcinica

Strażak Słupia

3:0

Masovia Kraszewice

Wielkop. Siemianice

0:5

Zefka Kobyla Góra

GZS Rychtal – Skoroszów

1:4

Pogoń Trębaczów

KS Rogaszyce

2:4

Sokół Bralin

LZS Olszowa

2:3

Płomień Opatów

LZS Doruchów

2:0

Pelikan Grabów

1.

Płomień Opatów

20

54

77-18

2.

Pogoń Trębaczów

20

41

57-29

3.

Zefka Kobyla Góra

20

39

49-20

4.

LZS Trzcinica

20

39

47-31

5.

Strażak Słupia

20

38

42-29

6.

Lilia Mikstat

20

38

60-55

7.

LZS Olszowa (k. Kępna)

20

29

49-43

8.

Masovia Kraszewice

20

26

44-39

9.

Sokół Bralin

20

21

35-47

10.

Pelikan Grabów

20

20

28-41

11.

KS Rogaszyce

20

19

22-35

12.

Wielkopolanin Siemianice

20

16

31-70

1-2

LZS Jankowy 1968

13.

LZS Doruchów

20

11

21-65

1-2

Iskra Sieroszewice

14.

GKS Rychtal/Skoroszów

20

10

20-60
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www.tanie-oc.com.pl
W OC aĪ do 85% zniĪki (liczona iloczynowo)
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(I piĊtro, budynek PoloMarket)
tel. 509 239 302; 665 159 919

Wspóápracujemy z partnerami:
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Wykaęczanie
wnčtrz

malowanie, szpachlowanie, regipsy, panele i płytki, sufity podwieszane, adaptacje poddaszy
tel. 667 520 262

Centra Ostrów Wlkp.

3-0

Orzeł Mroczeń

Ostrzeszów, ul. Piastowska 1A

inż. Tomasz Podolewski
tel. 695 691 335

0-2

KP Opatówek

KKS 1925 Kalisz
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- budownictwa mieszkalnego
- budownictwa rolniczego
- adaptacje
- inwentaryzacje

Astra Krotoszyn

Aktualna tabela

KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIA

BIURO PROJEKTOWE

Victoria Ostrzeszów

Przyjmę osobę
z grupą inwalidzką
do sprzątania,
umowa o pracę,
t. 61/822-03-95; 512 753 757

Koszenie
trawników
i porzĈdkowanie
powierzchni
zielonych
tel. 793 262 982

BOAZERIA

siedzibą w Szklarce Myślniewskiej

PODBITKA
DACHOWA

spawaczy i ślusarzy,
bądź osoby chętne do
przyuczenia na wymienionych
stanowiskach.

691 461 241

CV prosimy składać drogą
elektroniczną na adres:
wykro-met@wykro-met.pl ,
bądź w siedzibie firmy.
Telefon kontaktowy: (62) 732 00 11
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Rowery
SprzedaĪ rowerów
nowych i uĪywanych
niemieckich i
holenderskich oraz
sprzĊtu sportowego
• rowery treningowe
– rehabilitacyjne
• orbitreki
• wioĞlarze
• bieĪnie
• stepery

Firma Wykro-Met
Sp. z o.o. z
zatrudni

Krzysztof Wawer
Olszyna, ul. Prosta2
tel. 0502 156 919; 0697 343 993
sklep
sk

Parzynów

ul. Spacerowa

Ostrzeszów
Szkoła
Olszyna

APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
WIOSENNYCH PRAC POLOWYCH I PRAC W OBEJŚCIU

czych to:
=> 50m od tylnej części pracującego rozrzutnika obornika;
=> 5m przy rozsiewie nawozów pylistych i 6m przy rozsiewie nawozów granulowanych
przy użyciu rozsiewacza zawieszanego na ciągniku;
=> 6m przy rozsiewie nawozów pylistych i 12m przy rozsiewie nawozów granulowanych
przy użyciu rozsiewacza przyczepianego na ciągniku;
=> 20m od aparatu rozlewowego przyczepy asenizacyjnej;
=> 25m od ścinacza zielonek;
=> 50m od pracującej kosiarki rotacyjnej.
Rolniku, jeśli już kupiłeś środek ochrony roślin - to zachowaj
szczególną ostrożność przy pracy z nim! Pamiętaj i stosuj poniższe zasady:
~ środki ochrony roślin przechowuj w zamkniętym miejscu,
w oryginalnych opakowaniach,
zaopatrzonych w etykiety
z nazwą preparatu (przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z
nią);
~ nie przelewaj preparatów
do opakowań zastępczych np.
po środkach spożywczych;
~ do pracy ze środkami
ochrony roślin nie angażuj osób
młodocianych, chorych;
~ w czasie pracy ze środkami ochrony roślin nie jedz, nie pij
i nie pal tytoniu,
~ zabiegi ochrony roślin
wykonuj, używając środków
ochrony indywidualnej (kombinezonu, butów gumowych,
rękawic gumowych, maski lub
półmaski);
~ pamiętaj, że zabiegi w
pomieszczeniach zamkniętych i
z użyciem środków bardzo toksycznych i toksycznych powinny,
ze względów bezpieczeństwa,
wykonywać co najmniej dwie
osoby.
Zapewnij małemu dziecku
opiekę i bezpieczne miejsce
zabaw. Nie powierzaj dzieciom
prac, które mogą być dla nich
zbyt ciężkie, szkodliwe lub niebezpieczne.
Jeśli masz wątpliwości - informację na ten temat uzyskasz
w najbliższym oddziale Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Regionalna Komisja ds. BHP
w Rolnictwie Indywidualnym dla
Wielkopolski Południowej. przy
Oddziale Państwowej Inspekcji
Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

1-3

Rowery

Różnorodność prac w gospodarstwie rolnym powoduje,
że wykonujący te prace są narażeni na wypadki bardziej niż inni
- w rolnictwie zdarzają się one
dwa razy częściej niż w innych
działach gospodarki, a wypadki śmiertelne do czterech razy
częściej.

Korona/Pog. Stawiszyn

Korona/Pogoń Stawiszyn – „Victoria” BIS
plettac Ostrzeszów 1 : 3 (1 : 1)

ul. Pogodna

SZANOWNI PAĘSTWO ROLNICY

Klasa okręgowa

ul. Prosta

19.05.2010

