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SERIA WŁAMAŃ W POWIECIE

15 LAT MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

„Jest w orkiestrach dętych wielka siła” – takie było hasło jubileuszowego
koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej Ostrzeszów, ale i bez tej podpowiedzi każdy
mieszkaniec naszego miasta zdążył już się przekonać, że ostrzeszowska orkiestra wielką siłę ma.
Dokończenie na str. 12.-13.

Czajków
Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na stację paliw w Czajkowie policjanci otrzymali w czwartek, o godz.
3.50 w nocy. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że dwaj mężczyźni w wieku
około 40 lat (jeden z nich był łysy,
drugi miał krótkie, siwe włosy) najprawdopodobniej przy użyciu siekiery wybili szybę w oknie, po czym
weszli do środka, skąd skradli oleje
silnikowe, papierosy i prezerwatywy.
Straty oszacowano na ponad 6000
złotych.

Kraszewice
Kilkanaście minut później doszło
do kolejnego włamania. Najprawdopodobniej ci sami sprawcy włamali
się do sklepu spożywczego w Kra-

szewicach. Tym razem ich
łupem padł alkohol i papierosy na łączną kwotę 9000
zł. Wiadomo, że złodzieje
poruszali się ciemnym
volkswagenem passatem.
Na miejscu zabezpieczono pozostawione przez sprawców ślady, zabezpieczono również nagrania z kamer
monitoringu. Policja współpracuje z
jednostkami ościennymi w celu ustalenia sprawców tych dwóch włamań.

Parzynów
Tutaj złodzieje wykazali się niebywałą przebiegłością. Postanowili okraść plebanię o godz. 18.00 - z
pewnością wiedzieli, że w tym czasie w kościele odprawiana jest Droga
Krzyżowa i mają trochę czasu na to,
by „przeszukać” mieszkanie księdza.
Po wyważeniu okna weszli do środka,
splądrowali mieszkanie (porozrzucali
m.in. książki) i ukradli koperty, w których znajdowały się pieniądze i kartki
z zamówionymi intencjami mszalnymi. Szacuje się, że w kopertach
mogło być nawet ok. 3500 złotych.

Ostrzeszów
W nocy - 1 marca, próbowano rów-

DROŻEJ ZA ŚMIECI
Wszystko wskazuje na to, że od lipca za odbiór odpadów komunalnych
będziemy płacić drożej niż dotychczas. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto w tej sprawie uchwałę. Według przedstawionych przez burmistrza założeń stawki opłat „za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wzrosną o kilka
złotych.
Stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami selektywnymi uzależnione są, jak dotychczas, od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo
domowe. Stawki te przedstawiają się następująco (w nawiasie kwoty dotąd obowiązujące):
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 osobę - 12 zł (dotąd 10 zł)
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2-4 osób - 20 zł (16 zł)
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 5 i więcej osób - 25 zł (20 zł)
Z kolei stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny będą jak dotychczas dwukrotnie wyższe od tych
selektywnych. Wzrost cen wydaje się być nieodzowny także z tego powodu, że
dotychczasowe opłaty za śmieci przyniosły ok. 300 tys. strat.
Dokończenie na str. 11.

nież okraść ostrzeszowską farę. Nieznani sprawcy po wyłamaniu zamka
od głównych drzwi wejściowych próbowali dostać się do środka.
Złodzieje zatrzymali się jednak na
kratach w przedsionku i najprawdopodobniej nie potrafili poradzić sobie
z kolejną przeszkodą, dlatego wycofali
się i opuścili kościół.
Ze względu na czynności, jakie
musieli wykonać policjanci, niedzielna
poranna msza święta nie została
odprawiona.
A. Ławicka

Jechał z 3 promilami;
nieznajomi odebrali
mu kluczyki
Odwagą, ale przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością wykazali się dwaj
mieszkańcy Ostrzeszowa, którzy „unieszkodliwili” pijanego kierowcę. Mężczyźni zdołali zabrać
mu kluczyki i zawiadomić policję.
Na szczęście tym razem nie doszło
do tragedii.
Wszystko rozegrało się w sobotnie popołudnie - 28 lutego. Sebastian wraz z kolegą jechali tego dnia
w sprawach służbowych do Długołęki k. Wrocławia. By trochę skrócić
sobie drogę, postanowili w Kobylej
Górze „odbić” na Marcinki, potem
Perzów i wyjechać na starą „8” Kępno-Syców.
Tuż za Marcinkami zauważyli
jadący przed nimi samochód marki
VW Golf 2. Zachowanie kierowcy od
razu wydało im się podejrzane - auto
„jeździło” po całej drodze, zahaczając o rowy. Kiedy moi znajomi zdołali
wyprzedzić „tańczący” samochód,
mieli niemalże pewność, że jego kierowca jest pijany. Nie mylili się…
Dokończenie na str. 3.

fot. S. Szmatuła

W minionym tygodniu doszło do
serii włamań w naszym powiecie.
W czwartek - 26 lutego, nieznani
sprawcy okradli stację paliw w Czajkowie i sklep w Kraszewicach.
Dzień później ktoś włamał się na
plebanię kościoła w Parzynowie, a w
sobotnią noc - 1 marca, próbowano
okraść kościół farny.

8 MARCA

Alicja i Jakub

