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KRYMINALNI ZATRZYMALI MĘŻCZYZN PODEJRZANYCH O
WŁAMANIA I ODZYSKALI SKRADZIONE MIENIE
Dzięki pracy kryminalnych trzech mężczyzn podejrzanych o włamania do kontenerów przy placu budowy na
terenie gminy Wiązowna nie uniknie kary. Profesjonalne czynności, w tym działania operacyjne
doprowadziły również do odzyskania w całości skradzionego przez nich mienia o wartości bliskiej 40 tys.
złotych. Trzej zatrzymani usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz inne przestępstwa. Sąd
zastosował tymczasowy areszt wobec 45-latka, zaś dwóch pozostałych podejrzanych, 36 i 46-latka objął
policyjnym dozorem. Teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń na terenie gminy Wiązowna doszło pod koniec maja bieżącego roku. Z relacji pokrzywdzonych wynika, że
sprawcy włamali się do kontenerów przy placu budowy, skąd skradli różnego rodzaju elektronarzędzia, powodując straty
o łącznej wartości blisko 40 tys. złotych.
Pracujący nad sprawą funkcjonariusze z wydziału kryminalnego szybko ustalili i namierzyli mężczyzn mogących mieć
związek z tymi zdarzeniami. W zeszły poniedziałek profesjonalnie zaplanowane czynności, w tym działania operacyjne
doprowadziły do skutecznego zatrzymania dwóch podejrzanych na jednej z ulic w gminie Wiązowna. Obaj wpadli
podczas podróży volkswagenem. Na dodatek okazało się, że 45-latek prowadził samochód pomimo obowiązującego go
sądowego, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a przy 36-letnim pasażerze kryminalni znaleźli
narkotyki. Mężczyzna oświadczył, że jest to mefedron, który posiada na własny użytek. Obaj zostali zatrzymani i
przewiezieni do komendy.
Wstępne badania zabezpieczonej substancji potwierdziły, że biały proszek to mefedron.
Dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia pozwoliło także, na odzyskanie całego skradzionego mienia oraz ustalenie
jeszcze jednego podejrzanego. 46-latek został zatrzymany przez śledczych z komisariatu w Józefowie w miejscu
zamieszkania, po czym traﬁł do policyjnej celi.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów kradzieży z
włamaniem. Dodatkowo 45-latek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego, pomimo sądowego zakazu, a 36latek posiadania substancji psychotropowych. Miejscowy sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy
wobec 45-latka, zaś dwóch pozostałych podejrzanych objął policyjnym dozorem. Za kradzieże z włamaniem grozi im do
10 lat więzienia.
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