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Do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wpłynął bardzo miły mail z podziękowaniami dla
policjantów służby patrolowej. Aspirant Marcin Papier i młodszy aspirant Marek Turłowicz
wykazali się zaangażowaniem i skutecznością co doprowadziło do szybkiego zatrzymania
sprawców włamania do jubilera. Takie miłe gesty ze strony mieszkańców sprawiają, że policjanci
mają ogromną satysfakcję z wykonywanej na co dzień, niełatwej służby. W identyﬁkacji sprawcy
pomogły nagrania z miejskiego monitoringu.
Sytuacja, za którą dziękowali policjantom właściciele salonu jubilerskiego miała
miejsce 19 marca na zielonogórskim deptaku. Policjantów o włamaniu powiadomiła
kobieta, która przechodząc deptakiem zauważył rozbitą szybę w salonie jubilerskim
i uciekającego mężczyznę. Dyżurny komendy miejskiej skierował natychmiast na
miejsce patrol w składzie: aspirant Marcin Papier i młodszy aspirant Marek
Turłowicz. Policjanci z dużym zaangażowaniem podjęli poszukiwania sprawcy
włamania. Bardzo szybko podjęli też decyzję o przejrzeniu nagrań z monitoringu
Biura Ochrony Wizyjnej miasta.
Zapisy z monitoringu okazały się nieocenioną pomocą, ponieważ dzięki nim
policjanci ustalili drogę ucieczki i rejon, a którym może przebywać sprawca. Dalsze
działania podjęte przez policjantów w tej sprawie świadczą o ich doświadczeniu i
doskonałym rozpoznaniu środowiska. Mundurowi bardzo szybko wytypowali kim
może być sprawca włamania i udali się do jego mieszkania. Mężczyzna był
kompletnie zaskoczony widokiem policjantów, a to co mundurowi zastali w
mieszkaniu świadczyło o tym, że nie spodziewał się wizyty stróżów prawa. Na
stoliku w pokoju, w którym spał, leżały skradzione z salonu jubilerskiego precjoza.
Zatrzymany to 34-letni zielonogórzanin, znany policjantom i wcześniej wielokrotnie
notowany za podobne przestępstwa. 34-latek został zatrzymany, a odzyskana
biżuteria traﬁła do właściciela. Niestety okazało się, że podczas ucieczki, 34-latek
zgubił część skradzionych przedmiotów.
Zielonogórscy policjanci każdego dnia wkładają wiele pracy w to, aby zadania przed nimi stawiane były realizowane w
100 %. Dzięki temu starania o zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu staje się realne, a słowa „strzec
bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli” nabierają wyjątkowego znaczenia – szczególnie wtedy, kiedy mogą komuś
pomóc. Także w tym przypadku, dzięki determinacji policjantów, sprawca przestępstwa nie pozostanie bezkarny.
W tym wyjątkowym przedświątecznym czasie chcielibyśmy, abyście Państwo pamiętali, że zawsze możecie liczyć na
pomoc zielonogórskich policjantów. Czuwamy nad Państwa bezpieczeństwem bez względu na pogodę, porę dnia czy
przypadające święto. Wykonujemy niełatwe zadania abyście mogli spokojnie spać. Dziękujemy za wszystkie słowa
uznania, które są dla nas bardzo cenne, a świadczą o tym, że dostrzegacie i doceniacie nasze wysiłki. Życzymy
wszystkim zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt Wielkiej Nocy.

