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Nowoczesne centrum kryminalistyczne w
Szczecinie
Koszt przedsięwzięcia to trzy miliony euro. Ponad połowę kosztów inwestycji pokrył europejski
fundusz PHARE. Sercem kompleksu są laboratoria osmologiczne i mechanoskopijne, umożliwiające

wykonanie specjalistycznych ekspertyz.
Dotychczas w Zachodniopomorskiem pracownia osmologiczna, gdzie możliwa jest identyfikacja
zapachów zebranych w miejscach przestępstw, działała tylko w Koszalinie. Jak oceniają policjanci,
otwarcie nowej pracowni dwukrotnie zwiększy możliwość wykonywania tego typu ekspertyz
w regionie.
Do centrum przeniesiony zostanie z ośrodka szkolenia policji w Kurowie pod Szczecinem bank
zapachów. Znajdą się w nim próbki pobrane w miejscach przestępstw w ciągu ostatnich 10 lat.
Z Kurowa przeniesiona zostanie również baza psów służbowych wykorzystywanych do zadań
specjalnych, np. wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych, poszukiwania zwłok. Zwierzęta
zamieszkają w ogrzewanych kojcach, połączonych z wybiegami.
W pracowni mechanoskopijnej eksperci z laboratorium kryminalistycznego będą mogli dokładniej
badać kradzione samochody.
"Dotychczas sprawdzaliśmy auta na parkingach policyjnych, co w zimie było dość trudne. Teraz
samochód będziemy mogli rozebrać na części, zajrzeć pod podwozie, ocenić, czy lakier i spawy są
oryginalne. Na takie badanie będę mógł poświęcić nawet kilka dni" - cieszy się Sławomir Pabian
z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
W ośrodku znajduje się także centralne archiwum zachodniopomorskiej KWP. Jak mówi komendant
wojewódzki nadinsp. Andrzej Gorgiel, będą w nim przechowywane tajne archiwalia mające powyżej
dwóch lat, w tym teczki osobowe byłych policjantów oraz akta operacyjne.
Obecnie dokumentacja rozproszona jest w komendach wojewódzkich w Szczecinie i Koszalinie oraz
33 składnicach akt komend miejskich i powiatowych. W nowym archiwum warunki ich
przechowywania będą znacznie lepsze - zapewniona będzie m.in. odpowiednia temperatura oraz
poziom wilgotności.
PAP - Nauka w Polsce, Grzegorz Kazmierczak
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od

Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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