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WYDARZENIA BEZPIECZEŃSTWO

Drodzy mieszkańcy!
W art. 43. 1 „Ustawy o wychowa-

niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi” zapisane są przepisy 
dotyczące restrykcji za spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych.

 Warto uświadomić wszystkim, 
że picie wódki, piwa lub innego al-

koholowego napoju w miejscach publicznych, ogól-
nodostępnych jest wykroczeniem. Osoba spożywają-
ca alkohol w takich miejscach narażona jest na karę 
grzywny – 100 PLN.

Nie wszyscy o tym wiedzą i niejednokrotnie tłuma-
czą, że „piwo to nie alkohol”. A to nie jest prawdą 
– także piwo jest alkoholem i jego spożywanie pod 
chmurką, w miejscach publicznych, podobnie jak wy-
sokoprocentowych trunków, jest zabronione.

Zjawisko spożywania alkoholu w miejscach publicz-
nych  na terenie Puszczykowa jest nagminne. Strażni-
cy Miejscy i Policjanci opracowali tzw. mapę zagrożeń 
tym zjawiskiem, co oznacza, że mają doskonałą wiedzę 
o miejscach, w których wbrew przepisom spożywany 
jest alkohol. Zachowania takie wypływają także na es-
tetykę miasta, dlatego w porozumieniu z samorządem, 
Policja w Puszczykowie regularnie będzie odwiedzać 
miejsca wcześniej wytypowane i karać tych, którzy na-
ruszą przepisy. Miejsca, które będziemy kontrolować 

nie są tajemnicą. Należą do nich m.in. ulice: Libelta, Cy-
ryla Ratajskiego, Przyszkolna, Poznańska, Nowe Osiedle 
oraz tereny nad Wartą i boiska szkolne. 

Czy warto?
Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców o so-

lidarne działanie w zakresie przeciwdziałaniu aktom 
wandalizmu, chuligaństwa czy popełnianiu prze-
stępstw. Mieszkacie Państwo w przepięknym mieście, 
pełnym niepowtarzalnych miejsc. Niestety, są ludzie, 
którzy tego nie doceniają i bezmyślnie niszczą to, co 
często stanowi o uroku miasta.

Pomimo, że staramy się patrolować obszar całego 
Puszczykowa, zdarza się, że nasze „policyjne oczy”, 
nie są w stanie ogarnąć wszystkiego. Wtedy liczymy na 
Was. Stąd prośba do wszystkich Państwa, o dzielnie się 
z nami swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami, a także 
o interwencyjne telefonowanie na policyjne numery.

Zapytacie Państwo, czy warto?
Zapewniam Państwa, że warto reagować. Warto 

nas informować, warto dzwonić, warto alarmować, 
bowiem, wszystko to co widzicie, dzieje się w rejo-
nach Waszych  rodzinnych domów. Dbałość o bezpie-
czeństwo należy m.in. do Policji, ale dzięki wspólnym 
działaniom z mieszkańcami możemy być bliżej lokal-
nej społeczności.  Komendant KP Puszczykowo, nadkom. 
Sławomir Kaczmarek

Alkohol w miejscach publicznych

Telefony alarmowe
Policja w Puszczykowie

Komisariat 061 8133 193
Sytuacje wymagające  natychmiastowej interwencji 

0 602 430 098

6 czerwca br. burmistrz Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka spotkała się z przedstawicielami służb mundu-
rowych miasta. Głównym celem spotkania była anali-
za stanu bezpieczeństwa oraz próba wypracowania 
wspólnych działań, zmierzających do usprawnienia 
komunikacji pomiędzy funkcjonariuszami Policji, Stra-
ży Miejskiej i Straży Parku. 

Uczestnicy spotkania przedstawili największe i naj-
częściej spotykane problemy związane z bezpieczeń-
stwem i porządkiem: nadmierną prędkość i niewła-
ściwe parkowanie, hałas i przypadki zakłócania ciszy 
nocnej, niebezpieczne, wałęsające się psy. 

Dzięki debacie udało się ustalić wspólne dyżury 
i patrole policjantów i strażników oraz opracować 
mapę miejsc szczególnie niebezpiecznych. Mamy na-

dzieję, że ścisła współpraca funkcjonariuszy przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa w mieście.  (o.-agb)

Spotkanie burmistrza ze służbami mundurowymi

Telefon dyżurny Straży Miejskiej
0 692 458 534


