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Dzielnicowy z Posterunku Policji w Cybince, w czasie wolnym od służby, zatrzymał
poszukiwanego mężczyznę. 28-latek unikający kary więzienia za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości próbował uciec przed policjantem. Po krótkim pościgu został jednak zatrzymany.
Zgodnie z poleceniem sądu traﬁł do więzienia na prawie dwa lata. Również policjant
białostockiego oddziału prewencji w czasie wolnym od służby interweniował wobec trzech
młodych mężczyzn, z których jeden malował farbą w sprayu po ścianie budynku. Po krótkim
pościgu funkcjonariusz zatrzymał całą trójkę i przekazał wezwanemu na miejsce patrolowi.

st. sierż. Rafał Pomocka

W piątek, 13 stycznia br., w Krośnie Odrzańskim, starszy sierżant Rafał Pomocka zauważył na ulicy mężczyznę, który
odpowiadał rysopisowi poszukiwanemu przez sąd. Policjant bez chwili wahania podjął interwencję. 28-latek, gdy
zauważył dzielnicowego, zaczął uciekać. Policjant podjął za nim pościg pieszy i po kilkuset metrach zatrzymał
uciekiniera. Starszy sierżant Rafał Pomocka o całym zdarzeniu powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w
Krośnie Odrzańskim, a następnie przekazał poszukiwanego przybyłym na miejsce policjantom.
28-letni mieszkaniec gminy Cybinka poszukiwany był nakazem doprowadzenia wydanym przez Sąd Rejonowy w Krośnie
Odrzańskim. Ukrywał się przed organami ścigania, gdyż chciał uniknąć kary prawie dwóch lat pozbawienia wolności za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dzięki czujności dzielnicowego po służbie, 28-latek najbliższe 22 miesiące
spędzi za kratkami.
***
Policjant Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w ubiegły czwartek po godzinie 13, będąc w czasie wolnym od
służby, przechodząc akurat w pobliżu zauważył pomiędzy ulicą Ogrodową, a Warszawską podejrzanie zachowujących się
trzech młodych mężczyzn.

Po chwili okazało się, że jeden z nich trzymaną w ręku farbą w sprayu malował po ścianie szczytowej budynku.
Wandale na widok zbliżającego się funkcjonariusza zaczęli oddalać się w kierunku ulicy Pałacowej. Policjant szybko
ruszył za nimi i po krótkim pościgu zatrzymał całą trójkę. Następnie poinformował o całej sytuacji dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Białymstoku i przekazał nastolatków skierowanemu na miejsce patrolowi. Teraz niszczący elewację
budynku 16-latek, przy którym mundurowi odnaleźli pojemnik z farbą, odpowie za swoje postępowanie.
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