Szanowna Pani mł. insp. Aneta Pawlińska Dyrektor Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji

Szanowna Pani Dyrektor
Pragnę złożyć na ręce Pani Dyrektor podziękowania za pomoc, jakiej udzielili nam policjanci
z Wydziału Badań Chemicznych oraz Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach prowadzonego śledztwa
RSD-8/22 3038.1.Ds.9.2022.
Do chwili obecnej we wskazanym śledztwie, w serii przeszukań realizowanych na terenie
kraju, funkcjonariusze Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego Policji
ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 250 kilogramów marihuany oraz 3 kilogramy
amfetaminy, a także zatrzymali do chwili obecnej 10 osób, które zostały tymczasowo
aresztowane. Charakter sprawy, jej rozmiar oraz kroki podjęte przez podejrzanych mające na
celu utrudnienie prowadzonego śledztwa sprawił, iż dalsze działania w tej sprawie zależne
były w głównej mierze od czasu uzyskania opinii dotyczącej zabezpieczonych środków. Ich
ilość oraz sposób zapakowania przed przemytem a także środki wykorzystane do utrudnienia
ich ujawnienia sprawił, że do czynności skierowano funkcjonariuszy Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Kilkudniowa praca, podległych Pani Dyrektor
funkcjonariuszy, dowiodła, że oprócz wybitnej wiedzy w swoich dziedzinach charakteryzują
się oni cechami tworzącymi obraz znakomitego policjanta – oddaniem służbie,
dociekliwością, skupieniem na postawionym zdaniu i jego konsekwentnym realizowaniu.
Podkreślić muszę, iż służący w CLKP funkcjonariusze nie ograniczyli się jedynie do
czynności mających na celu przeprowadzenie badań i wydanie opinii. Wiedząc, że materiał
dowodowy został im dowieziony przez policjantów z gorzowskiego Zarządu CBŚP, a czas w
prowadzonym śledztwie pracuje na korzyść podejrzanych oraz osób przewidzianych do
zatrzymania, od początku brali czynny udział w jego opracowywaniu począwszy od
rozładunku, kończąc na jego zabezpieczeniu na czas konwoju powrotnego. Nie poprzestali na
czynnościach, do których zobowiązywały ich wydane postanowienia, lecz nieustannie i
chętnie służyli pomocą na każdym etapie pracy wykonywanej przez policjantów
gorzowskiego Zarządu CBŚP związanej z dostarczeniem do badań narkotyków oraz ich
właściwym transportem powrotnym. Jednocześnie dzielili się swoją bogatą wiedzą i
doświadczeniem w sposób pozwalający nam na jeszcze skuteczniejsze realizowanie
nałożonych na nas obowiązków. Wobec powyższego, jeszcze raz, składam serdeczne
podziękowania oraz wyrazy uznania podległym Pani funkcjonariuszom za trud i wysiłek
włożony w realizację zadań służbowych na rzecz Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego
Biura Śledczego Policji.
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