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BEZPIECZEŃSTWO AKTUALNOŚCI

Kronika policyjna 15.09 – 18.10
 1�.0�. Z niezamkniętego samo-

chodu marki Fiat Seicento zaparko-
wanego przy ul. Podleśnej nieznany 
sprawca dokonał kradzieży torebki  
z zawartością telefonu Nokia, doku-
mentów i kluczy. Sprawca wykorzystał 
ewidentną lekkomyślność pokrzywdzo-
nej osoby – pozostawienie otwartego 

samochodu. Takiej okazji nie przepuscił złodziej.
 30.0�. Na parkingu niestrzeżonym przy ul. Kraszew-

skiego sprawcy dokonali uszkodzenia samochodu 
marki Mazda MX 3. W samochodzie zostały wybite 
szyby, wgnieciona karoseria. Sprawa jest w toku.

 3.10. W okresie od dnia 02-03.10.2007r. niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży betoniarki o poj. 
80L  z placu przy ul. Magazynowej. Wartość strat 
wyniosła 2000 zł.

 1�.10. W dniu 14.10.2007r.w Puszczykowie przy 
ul. Poznańskiej/Miodowej trzech napastników po-
biło 15-letniego mieszkańca Puszczykowa. W toku 
dochodzenia sprawcy zostali ustaleni – sprawa jest 
w toku.

 1�.10. W okresie od 13.10. do 15.10.2007r.  
z budynku przy ul. Cyryla Ratajskiego nieznany 
sprawca zdjął mosiężne rury spustowe. Straty wy-
niosły ok. 7000 zł.

 1�.10. Przy ul. Poznańskiej został zatrzymany 
mężczyzna, który w związku z pracami drogo-
wymi kierował ruchem przepuszczając pojazdy  
w systemie wahadłowym. Mężczyzna został za-
trzymany w związku z podejrzeniem, że kierował 
ruchem pod wpływem alkoholu. Jak się okazało  
w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile. 
Po wytrzeźwieniu, w dniu 17.10.2007 r. Sąd w Po-
znaniu w trybie przyspieszonym, skazał 37-letnie-
go mężczyznę na 8 miesięcy pozbawienia wolności  
w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz pracy 
związany z ruchem lądowym i 700 zł grzywny. 

– Przeprowadzono 63 interwencje.
– Wylegitymowano 129 osób.
– Nałożono 63 mandaty karne na kwotę 9410 złotych 

(w tym za: wykroczenia drogowe i porządkowe).
– Udzielono 62 pouczeń.
– Przeprowadzono 5 kontroli fotoradarowych  

(ul. Nadwarciańska, Dworcowa, Studzienna, Wy-
soka), ujawniono 194 wykroczenia i wszczęto po-
stępowania w celu ukarania sprawców.

– Założono 2 blokady na koła pojazdów w związku 
z ich niewłaściwym parkowaniem.

– Podjęto 18 interwencji dotyczących zwierząt  
i owadów m.in. dzika, sarny, psów, szerszeni  
(3 psy odłowiono i przekazano do schroniska  
w „Eko-Rondo”).

– W dwóch przypadkach sprawdzono warunki byto-
we psów.

– Pięciokrotnie skontrolowano stan oświetlenia ulic, 
uwagi przekazano do „ENEA”.

– W pięciu przypadkach zabezpieczono miejsca 
awarii.

Z działalności Straży Miejskiej 14.09 – 18.10
– 26 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).

– 54 razy zlokalizowano różne usterki i przekazano 
dyspozycje właściwym służbom.

– Czterokrotnie konwojowano dokumenty.
– Wielokrotnie przeprowadzano kontrole w rejonie 

sklepów z alkoholem pod kątem osób spożywają-
cych alkohol – nieprawidłowości nie stwierdzono.

– Monitorowano miejsca, do których często „podrzuca-
ne” są śmieci i przekazano odpowiednie dyspozycje.

– Przeprowadzono 4 wspólne służby z Policją.
–  Zabezpieczono 1 imprezę – rajd rowerowy.
– Wykonywano codzienne patrole rowerowe miasta.
– Ujawniono i przekazano Policji mężczyznę, który 

w związku z pracami drogowymi na ul. Poznań-
skiej, kierował ruchem przepuszczając pojazdy  
w systemie wahadłowym, będąc pod wpływem al-
koholu.   p.o. Komendanta SM, Robert Raczyński

 Komendant KP Puszczykowo, nadkom. Sławomir Kaczmarek

 W związku ze zbliżającym się dniem „Wszyst-
kich Świętych” funkcjonariusze Komisariatu ape-
lują do osób odwiedzających groby, aby w zaparko-
wanych samochodach nie pozostawiać na widoku 
przedmiotów, które mogłyby skłonić złodzieja do 
włamania do samochodu. Ponadto przestrzegamy 
przed pozostawianiem bez dozoru toreb, torebek 
lub też innego bagażu. 
 Prosimy też o wzmożoną uwagę w związ-
ku ze zmianą organizacji ruchu planowaną przez 
sekcję ruchu drogowego i wyznaczeniem dodatko-
wych miejsc parkingowych w pasie drogowym. 


