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W maju, na potrzeby Straży 
Miejskiej zakupiono dwa rowery, 
które nasi stróże porządku wyko-
rzystają do codziennego patrolo-
wania miasta. Zgodnie z sugestiami 
mieszkańców, wyposażona w ro-
wery straż zwiększy obszar swego 
nadzoru i ochrony o te miejsca, do 
których dojazd samochodem był 
utrudniony lub wręcz niemożliwy.

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W ramach działań podejmowanych przez Straż 
Miejską, wyodrębnić można dwa o szczególnym zna-
czeniu dla funkcjonowania miasta:

Kontrola stanu porządku – ma zasadnicze 
znaczenie dla wizerunku miasta. Straż wykonuje pa-
trole prewencyjne i monitoruje miejsca zaśmiecone. 
Równie ważne jest przeciwdziałanie przypadkom nie-
właściwego pozbywania się odpadów przez ich pod-
rzucanie czy spalanie. Straż Miejska przyłącza się do 
wielokrotnie ponawianych apeli do mieszkańców uro-
kliwego Puszczykowa, o zwracanie szczególnej uwagi 
na nasze postawy oraz zachowania współmieszkań-
ców, w kwestii właściwego, zgodnego z prawem spo-
sobu pozbywania się odpadów.

Kontrola prędkości poruszania się pojazdów 
przy użyciu fotoradaru – ma istotne znaczenie dla bez-
pieczeństwa mieszkańców. Niestety, przy obecnie obo-
wiązujących przepisach, Straż Miejska nie może do-

Na straży porządku i bezpieczeństwa
konywać takich kontroli samodzielnie, lecz wyłącznie 
z funkcjonariuszami policji, którzy upoważnieni są do 
przeprowadzania zasadniczej części procedury. Takie 
postępowanie wynika z orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego. Stąd w czerwcu planowanych jest kilka wspól-
nych służb z policją, z wykorzystaniem fotoradaru

Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy Prawo 
o Ruchu Drogowym. W jej nowelizacji mają znaleźć 
się zapisy jednoznacznie zezwalające na kontrolę po-
ruszania się pojazdów przy użyciu fotoradaru przez 
Straż Miejską oraz umożliwiające egzekwowanie przez 
nią innych przepisów dotyczących ruchu drogowego. 
Musimy poczekać aż nowe przepisy wejdą w życie, 
wówczas postaramy się aby kontrole były częste a ich 
efekt odczuwalny dla mieszkańców. Łamiący obowią-
zujące ograniczenia prędkości kierowcy, nie mogą 
czuć się bezkarni w naszym mieście.  Komendant  
Straży Miejskiej Piotr Bernaciak

Straż Miejska na rowerach

18 kwietnia w sali gimnastycznej „Jedynki” spotka-
ły się reprezentacje uczniów klas trzecich w składach:

Olga Buczkowska, Iga Pytlak, Marta Waszak, Alek-
sander Machowicz (SP nr 2) oraz Filip Miś, Michał Dur-
czewski, Wojtek Niedbała, Szymon Nowacki (SP nr 1).

W gminnym etapie turnieju wiedzy o bezpieczeń-
stwie, zawodnicy musieli wykazać się wiedzą i umie-
jętnościami sportowymi. Test oraz zawody toczyły się 
pod czujnym okiem jurorów: dyrektor Ewy Budzyń-
skiej, Barbary Krupki, oraz policjantów.

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 zdobył I miejsce 
i zakwalifikował się do etapu powiatowego konkursu.

Obecni na sali uczniowie zostali poczęstowani sło-
dyczami. Zawodnicy obu drużyn otrzymali nagrody 
ufundowane przez panią burmistrz, a wszyscy zgro-
madzeni na sali uczniowie odblaski.

Etap powiatowy Pyrka – odbył się 10 maja w Lu-
boniu. Wzięło w nim udział 20 zespołów z powia-
tu i miasta Poznania. Zespoły musiały dokonać pre-
zentacji miasta, szkoły oraz osób zaangażowanych 

w przygotowania do konkursu, przedstawić plakat, 
zaprezentować scenkę promującą bezpieczne zabawy, 
napisać test oraz wykazać się sprawnością ruchową.

Zespół do rywalizacji zagrzewały dziewczynki z klas 
trzecich, z „Jedynki”.

Po ogłoszeniu wyników radość była ogromna. 
Chłopcy wywalczyli drugie miejsce i zakwalifikowali się 
do wojewódzkiego etapu turnieju. Gratulujemy!  

,, Z Pyrkiem bezpieczniej”

Mamy nadzieję, że wprowadzenie patroli rowero-
wych pozwoli na zmniejszenie dystansu między straż-
nikami a mieszkańcami Puszczykowa, którzy na bie-
żąco będą mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i prośby 
o interwencję. Innym celem wprowadzonego rozwią-
zania są działania prewencyjne. Poprawa widoczności 
i mobilności Straży Miejskiej zapobiec ma próbom na-
ruszania porządku w mieście oraz zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa jego mieszkańców. 

Telefon dyżurny do Straży Miejskiej: 0692 430 098


