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Przypominamy o akcji, której 
program zakłada zapobieganie 
kradzieżom pojazdów w ramach 
działań profilaktycznych. Jego 
istotą jest oznakowanie pojazdów, 
których właściciele deklarują, że 
z reguły nie jeżdżą samochodem 

w godzinach pomiędzy 23.00 a 4.00. Specjalne ozna-
kowanie w formie holograficznych, odblaskowych  

  20.0�. zatrzymano osobę 
poszukiwaną listem gończym celem 
osadzenia w areszcie śledczym,

  24.0�. około godz. 15.40 
funkcjonariusze z oddziałów pre-
wencji KWP Poznań dokonali za-
trzymania nietrzeźwego rowerzysty 
– mieszkańca Puszczykowo – który 

został skazany w trybie przyśpieszonym,
  2�.0�. około godz. 12.15 podczas wykony-

wania prac na ulicy ks. Posadzego związanych 
z przeciskiem pod jezdnią celem wymiany kabla 
energetycznego doszło do uszkodzenia gazocią-
gu. Z uwagi na powstanie mieszanki wybuchowej 
ewakuowano personel sklepu Arturo, zamknię-
to drogi dojazdowe znajdujące się bezpośrednio 
w miejscu zagrożonym. Miejsce zdarzenia zabez-
pieczone zostało przez jednostki straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego 
oraz policji. W tym samym dniu doszło do uszko-
dzenia przyłącza gazowego na ulicy Poznańskiej 
przy poradni „Salus”, jednak dzięki natychmiastowej  

interwencji pracowników pogotowia gazowego 
nie doszło do zagrożenia w tym rejonie,

  2�.0�. dokonano włamania do barakowozów 
firm wykonujących modernizację ulicy Poznań-
skiej. Sprawcy skradli maszyny budowlane warto-
ści 15.000 zł,

  02.0�. funkcjonariusze K.P. Puszczykowo doko-
nali zatrzymania kolejnej poszukiwanej osoby ce-
lem osadzenia w areszcie śledczym w Poznaniu,

  0�.0�. z przed posesji przy ul. Mickiewicza do-
konano kradzieży roweru wartości 600 zł.

W podanym okresie czasu, funkcjonariusze policji 
przeprowadzili 79 interwencji, nałożono też 21 man-
datów karnych.

W dalszym ciągu na terenie naszego miasta prowa-
dzone są działania z udziałem funkcjonariuszy policji 
z Poznania, których celem jest podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jednocześnie 
zwracam się z prośbą do mieszkańców o informowanie 
tutejszego Komisariatu o miejscach, które ich zdaniem 
są niebezpieczne (grupująca się młodzież, spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych, dewastacje, itp.) 
 Komendant KP Puszczykowo, nadkom. Sławomir Kaczmarek
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– podjęto 53 interwencje,
– wylegitymowano 60 osób,
– nałożono 48 mandatów karnych na kwotę 6360 zło-

tych (w tym za: używanie wulgarnych słów, niewła-
ściwe parkowanie, zaśmiecanie, niszczenie zieleni, 
spalanie śmieci, spożywanie alkoholu w miejscu pu-
blicznym, przekroczenie prędkości),

– udzielono 60 pouczeń,
– przeprowadzono 6 kontroli fotoradarowych (na 

ulicach: Jarosławskiej, Nadwarciańskiej, Wysokiej 
i Dworcowej), wszczęto 248 postępowań w celu 
ukarania sprawców tych wykroczeń,

– założono 13 blokad na koła pojazdów w związku 
z niewłaściwym parkowaniem,

– podjęto 4 interwencje dotyczące zwierząt: 2 psy 
przekazano do przytuliska przy firmie „Eko-Rondo”

– w ramach sukcesywnych kontroli posesji pod kątem 
właściwej numeracji skontrolowano stan na ul. Czar-
nieckiego i przyległych oraz na ul. Studziennej,

– 4-krotnie kontrolowano stan oświetlenia ulic – 
uwagi przekazano „ENEA”,

– pobrano 4 opłaty targowe,
– 8 razy zabezpieczono miejsca awarii,
– 18 razy udzielono asysty i pomocy w realizacji 

spraw innych referatów Urzędu i Biura Rady Miasta 
(m.in. wizje lokalne, kontrole finansowe, doręcze-
nie korespondencji oraz obwieszczeń Biura Rady 
Miasta i Urzędu Miejskiego),

– 5-krotnie konwojowano dokumenty i przesyłki 
wartościowe,

– 2 razy skontrolowano miejsca zbierania się wody po 
opadach, przekazując dyspozycje właściwym służbom,

– 2 razy przeprowadzono kontrole pod kątem posia-
dania umów na wywóz śmieci,

– wielokrotnie przeprowadzono kontrole w rejonie sklepu 
z alkoholem pod kątem osób spożywających alkohol,

– monitorowano miejsca, do których często podrzu-
cane są śmieci,

– przeprowadzono 7 wspólnych służb z policją,
– przeprowadzano codzienne patrole rowerowe. 
  p.o. Komendanta Straży Miejskiej Robert Raczyński

STOP kradzieżom samochodów
naklejek umieszczonych z przodu i tyłu pojazdu po-
zwala policjantom pełniącym służbę stosunkowo szyb-
ko zidentyfikować taki pojazd i skontrolować, czy po-
rusza się nim jego właściciel, czy został on skradziony.

Komisariat Policji w Puszczykowie informuje, że jest 
w posiadaniu naklejek na samochód „NOC STOP”. Za-
interesowanych mieszkańców zapraszamy po odbiór 
tych naklejek w godzinach urzędowania Komisariatu.  
 Komendant KP Puszczykowo, nadkom. Sławomir Kaczmarek
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