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POLICJANCI Z ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE
WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO
POLICJI
Data publikacji 11.06.2018

St.sierż. Marek Natkaniec oraz sierż. Julian Gamułkiewicz z Oddziału Prewencji Policji w
Szczecinie odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Jacka Cegieły
nagrody motywacyjne przyznane przez Komendanta Głównego Policji. Uroczystość odbyła się w
dniu 8 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej KWP w Szczecinie.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w
Szczecinie wśród wyróżnionych przez
Komendanta Głównego Policji

Policjanci wyróżnieni zostali za zatrzymanie w czasie wolnym od służby nietrzeźwych kierujących.
St. sierż. Marek Natkaniec przebywając w miejscu zamieszkania, w trakcie wykonywania prac porządkowych w garażu,
zauważył koparkę budowlaną, która poruszała się z nienaturalnie dużą prędkością. Funkcjonariusz mając uzasadnione
podejrzenie, że kierujący nią mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu natychmiast podjął wobec niego
czynności służbowe. W trakcie rozmowy wyczuł od kierującego koparką woń alkoholu, dodatkowo gestykulacja i
zachowanie mężczyzny ewidentnie wskazywało, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Wobec powyższego st.sierż.
Marek Natkaniec natychmiast wyłączył silnik koparki wyciągając kluczyk ze stacyjki. Uniemożliwił oddalenie się
kierującego od pojazdu i telefonicznie powiadomił o całym zdarzeniu dyżurnego komisariatu Policji. Na miejsce przybył
patrol, który wylegitymował kierującego i poddał go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik
badania potwierdził podejrzenia policjanta. Mężczyzna kierował koparką mając w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

Sierż. Julian Gamułkiewicz w dniu wolnym od służby, na jednej z ulic Stargardu, zauważył jak pojazd marki Audi uderza
w tył innego pojazdu. Policjant widząc to zdarzenie drogowe natychmiast zatrzymał swoje auto, aby sprawdzić czy
uczestnicy zdarzenia nie wymagają pomocy medycznej. W trakcie rozmowy, od kierującego Audi wyczuł woń alkoholu.
W związku z powyższym natychmiast podjął czynności służbowe, wyciągnął kluczyk ze stacyjki pojazdu i nie dopuścił
do oddalenia się kierującego. O zaistniałej sytuacji telefonicznie poinformował dyżurnego KPP w Stargardzie. Przybyli na
miejsce policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującego, które wykazało że sprawca kolizji miał w
organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
Podczas uroczystości nagrodę Komendanta Głównego Policji otrzymał również policjant służby kryminalnej z Komisariatu
Policji w Trzebiatowie.
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wysoką
efektywność i zaangażowanie, wyróżnił także 4 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
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