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Zapewne nie można mówić jeszcze
o panice, ale obawy przed złodziejami
wśród mieszkańców naszego powiatu nie
są nieuzasadnone. Przykłady z minionych
kilku tygodni wskazują na to, że włamywaczy spodziewać się można wszędzie.
W pełni bezpieczni nie mogą czuć się ani
właściciele prywatnych domów, ani szefowie firm, ani nawet duchowni.
Kradzieże bywają niezwykle zuchwałe.
Wiele wskazuje na to, że sprawcy „rozpracowują” wcześniej swe ofiary. Wiedzą,
kiedy ryzyko przyłapania na gorącym
uczynku jest najmniejsze. Czasem rezygnują nawet z osłony nocy. Tak było np.
w Czajkowie, gdzie ofiarami włamywaczy
padli właściciele firmy transportowej. Po
powrocie z niedzielnego wyjazdu o godzinie 18.00 zastali otwarte drzwi z tyłu
domu, a wewnątrz brak gotówki i innych
kosztowności na łączną kwotę ok. 60 tys.
zł. Nie pomogło nawet to, że jeden z trzech
groźnych psów pilnujących podwórza biegał wówczas wolno.

(dokończenie na stronie 3.)

I już po losowaniu!
Włamanie do wikariusza w Kraszewicach budzi powszechne oburzenie

P R O M O C J A
Pilarki spalinowe już od 699,00 oraz w promocji pilarki spalinowe
MS 230 i MS 250,
MS 341 oraz MS 361

ZAPRASZAMY
Przedborów 31
tel. 062 731 94 58, 730 60 54
Ostrzeszów, ul.Armii Krajowej 4
tel. 062 586 09 68
Kępno, Al. Marcinkowskiego 8
tel. 062 782 85 96
Syców, ul. Komorowska 20
tel. 062 785 46 61

Karolina

Fot. S. Szmatuła

Duchowny i przedsiębiorca
kolejnymi ofiarami

STYCZNIOWA DZIEWCZYNA

Seria włamań trwa

23 stycznia 2008r. tradycyjnie już w
auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie odbyło się losowanie nagród w
konkursie „Firmy czytelnikom Czasu
Ostrzeszowskiego”.
Ze względu na nową formułę konkursu, emocji było jakby mniej, jednak
poprawnych rozwiązań krzyżówek
wpłynęło ponad 1000. Jest to liczba porównywalna z liczba kartek wysłanych w
latach ubiegłych na jedną firmę (wtedy
liczba kartkę wahała się od 700 do 1500
na wybrana firmę).
Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwała komisja w składzie:
Przew. Robert Pala – „Czas Ostrzeszowski”, oraz wybrane spośród widowni panie: Anna Rybak i Urszula Piątkowska.

(o szczegóły pytaj sprzedawcę)

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

(dokończenie na stronie 12.)

ILE ZARABIA
NAUCZYCIEL?
Głośno było ostatnimi czasy o
protestach środowisk lekarskich,
mniej za to mówiło się o rozmowach
prowadzonymi przez rząd ze związkami nauczycielskimi, bo przecież
nauczyciele również nie są zadowoleni z wysokości wynagrodzenia, jakie
otrzymują. Wśród prowadzonych w
tej sprawie dyskusji i polemik zdarzają się i takie wypowiedzi, nad którymi
trudno przejść do porządku dziennego.
Na niedawnej konferencji prasowej,
prezentowanej w telewizji, minister
edukacji narodowej Katarzyna Hall
stwierdziła, że nauczyciel dyplomowany otrzymuje 3,5 tys. zł pensji zasadniczej. Wypowiedź ta wzburzyła
środowisko nauczycielskie.
„Uważam, że pani minister mija się
z prawdą - mówi jedna z nauczycielek
ostrzeszowskich, osoba mająca 27-letni staż pracy i stopień nauczyciela
dyplomowanego. W umowę mam wpisaną kwotę uposażenia zasadniczego.
Jest to 2.195 zł, a więc suma o ok.
1.300 zł mniejsza od tej wspomnianej
przez panią minister.

(dokończenie na stronie 2.)

