
1�www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA

SPORT BEZPIECZEŃSTWO

Kronika policyjna 25.03-13.04.2007 r. 
 2�.03. o godz.8:45, w sklepie 

PSS przy ul. Poznańskiej zatrzymano 
kolejnego sprawcę kradzieży artyku-
łów spożywczych.
Tym razem była to 30 – letnia kobie-
ta, mieszkanka Puszczykowa, która 
przywłaszczyła sobie artykuły spo-
żywcze wartości 14,50 zł. Zatrzyma-

ną – zgodnie z procedurą – ukarano mandatem 
karnym w wysokości 100 zł. Kradzież okazała się 
całkowicie nieopłacalna!

 30.03. o godz. 20:20, funkcjonariusze kryminal-
ni zatrzymali poszukiwanego przez organy wymiaru 
sprawiedliwości mieszkańca Puszczykowa, który po za-
trzymaniu został osadzony w Areszcie Śledczym w Po-
znaniu, celem odbycia kary pozbawienia wolności.

 W nocy z 01/02.0�. przy ul. Lipowej niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży ozdobnych drze-
wek o łącznej wartości ponad 2000 zł. Aktualnie 
funkcjonariusze przyglądają się posesjom w Pusz-
czykowie, czy przypadkiem nie „wyrosły” na nich 
drzewka z Lipowej.

 30.03. z szatni Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Kasprowicza, jednej z uczennic ukradziono 
kurtkę o wartości 100 zł.

 0�.0�. około godz. 21:00, z ulicy Kasprowicza 
ukradziono samochód marki Audi A6. Następnego 
dnia pojazd został odnaleziony. Trwają czynności 
mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności 
sprawy. 

Ostrzeżenie przed złodziejami
Zbliża się okres, w którym chętnie korzystamy 

z pięknej pogody i ciepłych dni.
Częściej będziemy przebywać w swoich ogrodach. 

Drobni złodzieje często wykorzystują fakt, że przeby-
wacie Państwo na tyłach swoich posesji, w ogrodach 
i przedostają się od frontu przez niezamknięte drzwi do 
Waszych domów. Łupem stają się drobne przedmioty, 
portfele, pieniądze oraz dokumenty. Warto zamknąć 
drzwi..., po co stwarzać okazję złodziejowi. Podobnie 
jest z przedmiotami pozostawionym w ogrodzie na 
noc. W tym okresie giną meble ogrodowe, ławki, ele-
menty z mosiądzu itp. Postarajmy się zabezpieczyć je 
przed złodziejem.

Dolegliwe 24-godzinne Sądy
Mija miesiąc od wprowadzenia noweli w Kodeksie 

Karnym dotyczącej tzw. Sądów 24-godzinnych -czyli 
trybu przyspieszonego. W tym czasie tutejsza Policja 

Drodzy mieszkańcy Puszczykowa
nie musiała wykorzystywać tego instrumentu, który 
jest dość restrykcyjny w stosunku do sprawców uję-
tych na gorącym uczynku popełnienia przestępstw, 
takich jak: prowadzenie pojazdu pod wpływem alko-
holu, kradzieży mienia, włamania itp.

Sądy 24-godzinne są dolegliwe i szybkie, a złapany 
sprawca, jest zatrzymywany i przekazywany do dys-
pozycji Sądu, który orzeka natychmiast – w zależności 
od wagi czynu, od kary w tzw. zawieszeniu do bez-
względnego jej odbycia.

Dlatego też zwracam się o rozwagę, zwłaszcza do 
kierowców – pod żadnym pozorem nie należy wsia-
dać za kierownicę lub na rower po wypiciu jakiejkol-
wiek ilości alkoholu. Z pozoru niewinna dawka może 
okazać się przyczyną do zatrzymania, a wówczas po-
wstają obawy o wysokość kary, wysokość grzywny, 
o sytuację życiową itp. 

Licząc na współpracę z Państwem:
z poważaniem nadkom. mgr Sławomir Kaczmarek

Komunikat o naborze do służby w Policji
Komenda wojewódzka Policji w Poznaniu ogłasza 

rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w Po-
licji. Termin składania dokumentów upływa z dniem 
31 maja 2007 roku.

Służbę w Policji może pełnić:
Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,.

niekarany i korzystający z pełni praw publicznych, 
posiadający co najmniej średnie wykształcenie, po-
siadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podpo-
rządkować. Ponadto mężczyźni powinni posiadać 
uregulowany stosunek do służby wojskowej,

Dokumenty należy składać osobiście, od dnia uka-
zania się ogłoszenia od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 9-00 do 14.00 w punkcie przyjmowania 
dokumentów, przy wejściu głównym do budynku Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Ko-
chanowskiego 2a.

Więcej informacji można uzyskać:
1. na stronie internetowej Komendy Miejskiej w Po-

znaniu: www-poznan.polida.goy.pl
2. w „INFORMATORZE DLA KANDYDATÓW DO 

SŁUŻBY W POLICJI” dostępnym w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i w każdej ko-
mendzie powiatowej (miejskiej) Policji na terenie 
województwa wielkopolskiego.

3. w Sekcji Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu – numer telefonu 061- 84-12-822. 


