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BEZPIECZEŃSTWO AKTUALNOŚĆI

 20.0�. Podczas tzw. prywat-
ki w domu mieszkańca Puszczykowa 
doszło do kradzieży aparatu fotogra-
ficznego marki Sony. Pokrzywdzonym 
okazał się jeden z licznych uczestników 
zabawy. Aktualnie Policja sprawdza, 
który z młodych uczestników prywatki 
mógł mieć związek z kradzieżą mienia. 

Wartość strat oszacowano na kwotę 700 zł.
 2�.0�. Około godziny 23.45 dzięki postawie 

mieszkańców Puszczykowa zatrzymano młode-
go mężczyznę – mieszkańca Puszczykowa, któ-
ry wspólnie z innymi młodymi osobami dokonał 
uszkodzenia lustra drogowego znajdującego się 
przy ul. Ratajskiego. Aktualnie trwa w powyższej 
sprawie postępowanie. Zatrzymany jest nieletni 
dlatego też sprawa trafi do Sądu Rejonowego Wy-
dział Rodzinny i Nieletnich.

 2�.0�. Do kolejnej kradzieży sklepowej do-
szło w sklepie Arturo. Czujna obsługa zatrzymała 
sprawcę kradzieży półlitrowej butelki wódki o war-
tości 17,99 zł. Sprawca, którym okazał się bezdom-
ny przebywający na terenie Puszczykowa, został 
przekazany Policji. Wyczerpanie znamion i warun-
ków umożliwiło policjantom z Puszczykowa dowie-
zienie sprawcy przed Sąd w Poznaniu celem rozpa-
trzenia sprawy w trybie przyspieszonym.

 01.0�. Około godziny 20.15 w bezpośrednim 
pościgu dokonano zatrzymania sprawców rozboju 
– 2 mieszkańców Puszczykowa, którzy pobili młode-

go mężczyznę również mieszkańca naszego miasta 
a następnie zabrali mu telefon komórkowy. Skra-
dziony telefon powrócił do właściciela a sprawcami 
zajmie się Sąd Rodzinny oraz Sąd Grodzki. To już 
kolejny rozbój na terenie Puszczykowa, w którym 
tutejsza Policja przedstawia zarzuty i doprowadza 
sprawców przed oblicze prokuratora i sądu.

 Przestępstwo rozboju jest przestępstwem bardzo po-
ważnym, grozi za nie kara od 2 do 12 lat pozbawienia 
wolności. W tym miejscu należy zaapelować do mło-
dych ludzi, aby dwa razy pomyśleli, zanim dokonają 
czynu, który może diametralnie zmienić ich życie.

 0�.0�. W godzinach nocnych dokonano wła-
mania do perfumerii przy ul. Poznańskiej, spraw-
cy ukradli kosmetyki o wartości około 10.000 zł.

 0�.0�. Około godziny 17:45 podczas wykony-
wania prac remontowych budynku mieszkalnego 
przy ul. Sobieskiego, spowodowano przecięcie 
gazociągu doprowadzającego gaz do posesji 
w wyniku czego doszło do zapalenia się gazu. 
Jedna z osób wykonujących prace remontowe 
uległa poparzeniu i została przewieziona do szpi-
tala. Aktualnie prowadzone jest śledztwo w spra-
wie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia 
i zdrowia oraz mienia.

 W okresie od 14.08. do 14.09.2007 r. funkcjo-
nariusze przeprowadzili 71 interwencji, nałożono 
23 mandaty za wykroczenia drogowe na kwotę 
3.850 zł oraz 2 mandaty za spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych po 100 zł każdy.  Ko-
mendant KP Puszczykowo, nadkom. Sławomir Kaczmarek

Kronika policyjna 20.08 – 14.09

Z działalności Straży Miejskiej – 10.08 – 13.09.2007
– Przeprowadzono 84 interwencje.
– Wylegitymowano 78 osób.
– Nałożono 81 mandatów karnych na łączną kwotę 

10730 złotych (w tym za: wykroczenia drogowe, 
porządkowe, niedopilnowanie zwierząt).

– Udzielono 46 pouczeń.
– Przeprowadzono 2 kontrole fotoradarowe (ul. Nad-

warciańska, ul. Dworcowa), ujawniono 19 wykro-
czeń dotyczących przekroczenia prędkości oraz wsz-
częto postępowania w celu ukarania sprawców.

– Założono 6 blokad na koła pojazdów w związku 
z niewłaściwym parkowaniem.

– Podjęto 14 interwencji dotyczących zwierząt i owa-
dów; 6 psów schwytano i przekazano do schroni-
ska w „Eko-Rondo”.

– W jednym przypadku sprawdzono warunki bytowe psa.
– Skontrolowano stan oświetlenia ulic – uwagi prze-

kazano do „ENEA”.
– W 9 przypadkach zabezpieczono miejsca awarii.
– 47 razy udzielono asysty i pomocy w realizacji 

spraw innych referatów Urzędu i Biura Rady Mia-

sta (m.in. wizje lokalne, kontrole finansowe, do-
ręczenia korespondencji oraz obwieszczenia Biura 
Rady Miasta i UM).

– Przeprowadzono wspólną kontrolę z Państwową Stra-
żą Pożarną obiektu pod kątem zabezpieczeń p. poż.

– Dwukrotnie prowadzono działania na prośbę Wojewódz-
kiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.

– 41 razy zlokalizowano różne usterki, w tym czterokrot-
nie skontrolowano miejsca zbierania się wody po opa-
dach, przekazując dyspozycje właściwym służbom.

– Czterokrotnie konwojowano dokumenty.
– Codziennie przeprowadzano kontrole w rejonie skle-

pów z alkoholem pod kątem osób spożywających al-
kohol – rażących nieprawidłowości nie stwierdzono.

– Monitorowano miejsca do których często podrzu-
cane są śmieci – przekazując dyspozycje właści-
wym służbom.

– Przeprowadzono 2 wspólne służby z Policją.
– Zabezpieczono dwie imprezy plenerowe.
– Wykonano codzienne patrole rowerowe miasta.  

Sporządził: p.o. komendanta Robert Raczyński


