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Komendant Komisariatu Policji informuje.
 Kradzieże pieniędzy z kont bankowych.
W styczniu Komisariat Policji w Puszczykowie odno-

tował dwa zgłoszenia dotyczące kradzieży pieniędzy 
z konta osób prywatnych mieszkających w Puszczyko-
wie poprzez nieautoryzowane użycie kart bankomato-
wych i kredytowych. Pikanterii dodaje fakt, że sprawcy 
dokonali wypłat w bankomatach i sklepach w Hiszpa-
nii oraz Bułgarii i w ten sposób obciążyli konto osób 
pokrzywdzonych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, 
że było to profesjonalne działanie osób zajmujących 
się tzw. przestępczością elektroniczną. W tym miejscu 
apeluję do właścicieli kart o ostrożne posługiwanie się 
nimi – w żadnym wypadku płacąc za towar w sklepie 
nie spuszczajmy karty z oczu, dbajmy o utajnienie nu-
meru PIN oraz zwracajmy uwagę na bankomaty, które 
mogą być wyposażone przez przestępców w specjal-
ne urządzenia odczytujące dane z kart. 

 Kradzież w pociągu.
Okazuje się, że podróże podmiejskimi pociągami 

mogą okazać się o wiele bardziej niebezpieczne i kosz-
towne niż są w rzeczywistości. W dniu 08.01.2007 r. 
przekonał się o tym jeden z mieszkańców Puszczy-
kowa, który po wyjściu z pociągu stwierdził, że ktoś 
okradł go z portfela, który miał w kurtce. Nieuwa-
ga doprowadziła do utraty dokumentów, pieniędzy 
i ważnych biletów na experss do Warszawy. Straty 
wyniosły ok. 200 zł. Podróżując pociągiem lub auto-
busem trzeba zachować ostrożność. Nie trzymajmy 
portfeli w łatwo dostępnych dla złodziei miejscach. 

 Brak OC 
W przeszłości wielokrotnie już pisałem o niefra-

sobliwości niektórych mieszkańców, którzy nie ubez-
pieczając samochodu składką OC, ruszają w trasę lub 
jeżdżą po ulicach naszego miasta. W dniu 9 stycznia 
funkcjonariusze z naszego Komisariatu zatrzymali ko-
lejną osobę, która prowadziła nieubezpieczony, a na 
dodatek niezarejestrowany pojazd. Kary i konsekwen-
cje są bardzo duże: począwszy od kosztów przymuso-
wego holowania i parkowania pojazdu, skończywszy 
na karze Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj-
nego w wysokości ok. 2000 zł. Nie warto więc ryzy-
kować, albowiem konsekwencje prawne i finansowe 
mogą być jeszcze większe w przypadku spowodowa-
nia kolizji lub wypadku.

 Włamanie
W okresie 12-15.01.2007 r. w Puszczykowie przy 

ul. Wysokiej nieznany sprawca zrywając kłódkę do-
konał włamania do pomieszczenia gospodarczego, 
z którego skradł elektronarzędzia o wartości 1800 zł.  

 Kradzieże samochodów
W styczniu dokonano dwóch kradzieży pojazdów. 
W dniu 20.01.2007r z parkingu przed kościołem 

przy ul. Dworcowej skradziono Opla Omegę o wartości 
10.000 zł, natomiast z w dniu 25.01.2007 r. z ulicy Ka-
sprowicza skradziono VW Passata wartego 50.000 zł.

 Zatrzymania poszukiwanych
Funkcjonariusze KP Puszczykowo dokonali zatrzy-

mania 4 osób poszukiwanych przez organy ścigania 
i sprawiedliwości.

 Telefon od urzędu
Komisariat Policji w Puszczykowie otrzymał od 

Urzędu Miasta w użyczenie telefon komórkowy, który 
ma pełnić funkcję telefonu alarmowego, dostępnego 
praktycznie przez całą dobę. Dzięki niemu będziecie 
Państwo mogli zgłosić interwencję w przypadku real-
nego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia.

0602 430 098
Telefon służy jedynie celom alarmowego kontaktu 

z patrolem policyjnym.
Wszelkie inne sprawy urzędowe, kontakt z dzielni-

cowym lub sekretariatem Komisariatu jest możliwy pod 
dotychczasowym numerem telefonu 061 8133-193.

 Chuligańskie wybryki
Od pewnego czasu obserwujemy w Puszczykowie 

proceder systematycznego niszczenia mienia w posta-
ci wiat przystankowych, płotów czy oświetlenia. Ak-
tualnie realizujemy zadania związane z zwiększeniem 
represji w stosunku do sprawców. Będziemy legitymo-
wać grupy młodzieży, które poruszają się nocą ulicami 
Puszczykowa lub grupują się w miejscach, w których 
dochodzi do naruszenia ładu i porządku. Będziemy 
też pisemnie powiadamiać rodziców nieletnich, któ-
rych spotkamy w nocy na ulicy. Chcemy by rodzice 
wiedzieli, co robią ich pociechy.

 Zmora parkowania.
Puszczykowo jest miastem małym, jednakże przy-

bywa w nim samochodów. Wprawdzie nie przybywa 
miejsc do parkowania, ale to nie oznacza, że kierow-
cy mogą łamać przepisy ruchu drogowego. Będziemy 
bacznie przyglądać się kierowcom łamiącym przepisy, 
którzy parkują pojazdy między innymi przy. ul. Wio-
sennej, Słonecznej, Dworcowej. 

Apeluję o rozsądek i poszanowanie przepisów.                   
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