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 Włamanie do sklepu
20.02.2007 r. w godz. 0:30 – 4:00 
nad ranem nieznany sprawca do-
konał włamania do sklepu przy 
ul. Czarneckiego. Łupem spraw-
cy padły pieniądze z kasy w kwocie  
ok. 2.000 zł.

 W grupie bezpieczniej
20.02.2007 r. około godz. 21:15 przy ul. Solskiego, do 
idącego chodnikiem nieletniego podjechał samochód 
nieznanej marki. Z auta wytoczyło sie kilku osiłków, 
którzy sugestywanie „poprosili” o telefon komórkowy. 
Nieletni wydał komórkę marki Nokia o wartości 350 zł. 
Rada: bezpieczniej poruszać się w większej grupie, tak 
aby łatwiej można było wezwać pomoc.

 Włamanie do samochodu 
28.02.2007 r. przy ul.Kraszewskiego dokonano włamania 
do samochodu VW Passat. Z wnętrza samochodu spraw-
ca zabrał telefon komórkowy i markową odzież. Straty, 
łącznie z powstałymi uszkodzeniami wyniosły 5.000 zł.

 Kradzież samochodu
W nocy z 01/02.03. z ulicy Nadwarciańskiej ukradziono 
samochód Mercedes Sprinter o wartości 48 tys. PLN.

 Uciążliwe pojazdy
Do Komisariatu docierają sygnały, że w okolice Zakola War-
ty ściągają amatorzy jazdy na tzw. quadach. Prosimy miesz-
kańców o powiadamianie Komisariartu, jeśli zauważą jeż-
dżących takimi niebezpiecznymi i niszczącymi środowisko 
pojazdami.  Komendant Komisariatu nadkom. Sławomir 
Kaczmarek

W marcu dzielnicowy odwiedził dzieci z klas trze-
cich, które uczestniczą w konkursie z Pyrkiem Bez-
pieczniej

Na początku kwietnia odbędą się eliminacje 
miejskie konkursu, które wyłonią przedstawicieli 
szkoły reprezentującej nasze miasto na szczeblu 
powiatowym. 

2�.03. o godz. 12:30 w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędą się miejskie eliminacje powiatowego kon-
kursu recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenia”.

30.03. o godz. 10:00 w Hotelu Morena w Mosinie, 
spotkanie w ramach projektu Turystyka – Wspólna 
Sprawa „Perły nad Wartą”. Zapraszamy przedsię-
biorców, instytucje, organizacje.

30.03. Konkurs Sprawności Językowej z udziałem 
uczniów Gimnazjum nr 2 Jadwigi Cofty III a, Klaudii 
Gleby III b i Adama Łuczaka II c w Komornikach.

30.03. Finał konkursu „Palić, nie palić? Oto jest py-
tanie!”. Klasy V-te piszą apel, mający przekonać 
drugą osobę, że nie warto palić papierosów.

30.03. X Wielkopolski Konkurs Recytatorski „Wio-
senne Przebudzenie” – Murowana Goślina – orga-
nizator MGOKiR.

31.03. wyjazd Pań Seniorek do Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.

31.03. o godz. 19:00 Misterium Męki Pańskiej na 
Poznańskiej Cytadeli.

01.0�. o godz. 9:00 Amatorskie Mistrzostwa Puszczy-
kowa w kolarstwie górskim (www.gogolmtb.of.pl)

31.03. – 1.04. VI Jarmark Wielkanocny – Muzeum 
w Szreniawie. 

AKTUALNOŚCI INFORMACJE I KOMUNIKATY

Kronika policyjna

Z pyrkiem bezpieczniej

KomunikatyCo? Gdzie? Kiedy?
Biblioteka Miejska w Puszczykowie zaprasza 
dzieci i młodzież do udziału w konkursach:
– „Zimowy widok z mojego okna”, konkurs plastycz-

ny – prace należy składać do 31 marca
– Najpiękniejszy stroik wielkanocny – prace należy 

składać do 5 kwietnia. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie za-
wiadamia, iż zapisy uczniów do oddziału przedszkolne-
go (tzw.„zerówki”) i zapisy do klasy pierwszej (dotyczy 
rodziców, którzy nie dokonali tej formalności w 2006 r.) 
będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły w godzinach 
8:00 –15:00 od poniedziałku do piątku. 

Wieczór poezji
Z okazji Światowego Dnia Poezji, Biblioteka Miej-

ska w Puszczykowie serdecznie zaprasza na Wie-
czór Poezji Śpiewanej, który odbędzie się w dniu 
28 Marca o godzinie 16:00 w czytelni biblioteki przy 
ul Wysokiej 1.

Informacja pod nr tel. 61 819 46 49. 


