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DAIHATSU CHARADE PRZECIW POLICYJNEJ SKODZIE

Kiedy około godziny 10.00 - 23 września,
samochód na łódzkich numerach rejestracyjnych nie zatrzymał się do kontroli drogowej
w Mielcuchach (gmina Czajków), a wręcz na
dany „lizakiem” znak do zatrzymania przyspieszył, rozpoczął się pościg.
Ostrzeszowscy policjanci znani z tego, że
tak łatwo im się nie ucieknie, natychmiast
przystąpili do akcji. Powiadomili też dyżurnego o wszczęciu pościgu.
Uciekający najpierw jechał drogą asfaltową, następnie skręcił do lasu. Cały czas nie
reagował na dawane przez policję sygnały do
zatrzymania się. Pościg przeniósł się na teren
powiatu wieruszowskiego. W międzyczasie
dyżurny KPP w Ostrzeszowie skierował do
pomocy drugi patrol i powiadomił Wieruszów
o prowadzonej na ich terenie akcji.
Policjanci byli nieustępliwi i zdeterminowani; próbowali zatrzymać uciekającego w sposób jak najbardziej bezpieczny, by ewentualnych strat było jak najmniej.
Finał ucieczki i zatrzymanie miało miejsce w miejscowości Zataje,
pow. Wieruszów. Uciekinier wjechał na łąkę, a że było tam mokro, jego
samochód utknął w grzęzawisku, a on sam wyskoczył z auta i zaczął
uciekać w kierunku lasu. Policjanci również wyskoczyli z radiowozu
i ruszyli w pogoń. Rozmokły teren sprawił, że zarówno sprawca, jak
i policjanci zaliczyli kilka „wywrotek”. Wysiłek naszych stróżów prawa
nie poszedł na marne - zatrzymali uciekiniera.
W akcji uczestniczyli policjanci zespołu ruchu drogowego - poli-

cjantka i policjant, którzy pomimo jeszcze
niewielkiego stażu, osiągają już bardzo dobre
wyniki w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego - mówi Robert Froń, zastępca
naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Ostrzeszów.
Niezatrzymanie się kierowcy do kontroli,
niereagowanie na sygnały do zatrzymania
zawsze budzi podejrzenia, bo może kryć się
za tym jakaś poważna sprawa.
Tym razem powód był dość banalny - okazało się, że mężczyzna (25-letni mieszkaniec
powiatu sieradzkiego) miał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, więc nie chciał
być wylegitymowany. Miał nadzieję, że uda
mu się wygrać wyścig… I tu się przeliczył!
red.

JAN ŚLĘK HONOROWYM
OBYWATELEM OSTRZESZOWA

MAMY MISTRZA ŚWIATA!
Na Mistrzostwach Świata Karate Shotokan, jakie odbywały się 28
i 29 września w Liverpoolu (Wielka Brytania) Maksymilian Szczypkowski - mieszkaniec naszego powiatu, trenujący w klubie Hitotsu
pod okiem Jana Zielińskiego, został mistrzem świata w konkurencji
kata (drużynowo). Gratulujemy!
Szczegóły w następnym numerze.

Można jeść grzyby zebrane
w opryskiwanych lasach!
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje, że po przeprowadzonym zabiegu agrolotniczym na borecznika sosnowca w Nadleśnictwie Gniezno, zostały zebrane grzyby
w celu określenia w nich zawartości substancji czynnej (cypermetryny), będącej składnikiem preparatu Sherpa 100 EC.
Dane przesłane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, wskazują na zawartość cypermetryny
w grzybach poniżej wartości, która mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.

Fot. S. Szmatuła

Paulina

PAŹDZIERNIKOWA DZIEWCZYNA

Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
mgr inż. Henryk Piskonowicz

Złotymi zgłoskami, a może też złotymi nutkami, zapisze się dzień 26
września 2013 roku w historii Ostrzeszowa. Oto bowiem syn tej ziemi, od
wielu lat niestrudzony ambasador swej
Małej Ojczyzny, znakomity muzyk,
sławny dyrygent - profesor JAN ŚLĘK,
włączony został do panteonu Honorowych Obywateli Miasta i Gminy
Ostrzeszów. Zaszczyt to wielki, ale też
i tytuł w pełni zasłużony dla człowieka,
który nie tylko pochodzi z Ziemi Ostrze-

szowskiej, lecz wciąż na nowo poprzez
swoje osiągnięcia artystyczne przysparza jej sławy.
Uroczystość odbywała się w miejscu
szczególnie bliskim naszemu dyrygentowi
- w ostrzeszowskim kinoteatrze. Wszak to
z tej sceny rozbrzmiewa od 10 lat przecudowna muzyka, prezentowana w ramach
Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, którego
prof. Jan Ślęk jest twórcą, a zarazem
największym mistrzem.

Hejnał Ostrzeszowa, grany na trąbce
przez Michała Rybczyńskiego, symbolicznie rozpoczął tę uroczystą sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
treść uchwały „O nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów prof. Janowi Ślękowi”, podjętej
przez radnych na sesji 28 marca br. Z
kolei burmistrz przypomniał pokrótce
bogaty w artystyczne osiągnięcia życiorys
uhonorowanego dyrygenta.
Dokończenie na str. 5.
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