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ZATRZYMANI MŁODZI SPRAWCY WŁAMAŃ
Data publikacji 28.08.2014

Zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu, kradzieży z włamaniem i kradzieży, w tym także
samochodu, usłyszeli podejrzani o popełnienie tych przestępstw 17- i 22-latek oraz biorący
udział w tych zdarzeniach 12-latek. Dodatkowo w ręce mundurowych wpadł także 16-letni paser,
u którego funkcjonariusze znaleźli pochodzące z przestępstwa przedmioty. Do zatrzymania
młodych mężczyzn doszło dzięki intensywnej pracy i współdziałaniu policjantów z Kolna i Łomży.
12-, 16-, 17- i 22-latek staną przed sądem – to efekt intensywnej i wnikliwej pracy oraz współdziałania łomżyńskich i
kolneńskich policjantów, dzięki czemu w ręce mundurowych z Łomży wpadł 16-letni mieszkaniec gminy Turośl, a
pozostałą trójkę zatrzymali funkcjonariusze z Kolna. 16-latek podejrzany jest o paserstwo, a reszta o szereg
przestępstw popełnionych na terenie obu powiatów.
W połowie sierpnia łomżyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że z jednej z miejscowości w gminie Miastkowo sprawca,
wykorzystując pozostawione kluczyki w otwartym samochodzie, odjechał z posesji ﬁatem palio. Jak się potem okazało,
pojazd ten porzucony został na terenie Ostrołęki. Kilka dni później z jednej z podłomżyńskich miejscowości zniknęła
toyota. Tej samej nocy z mieszkania w Łomży ktoś ukradł dwie złote obrączki oraz 20 złotych. Mundurowi zostali także
powiadomieni o włamaniu do piwnicy domu i niezamkniętego bmw – w obu przypadkach sprawca niczego nie zabrał i
uciekł. Z ustaleń mundurowych z Łomży wynikało, że za przestępstwa te odpowiedzialny może być 17-letni mieszkaniec
Pisza. Szybko też wyszło na jaw, że w sprawę zamieszany jest także 12-latek, który prawdopodobnie pomagał
starszemu koledze. Obaj zostali zatrzymani przez kolneńskich policjantów. 17-latek usłyszał 5 zarzutów m.in.
krótkotrwałego użycia pojazdu, kradzieży, w tym także samochodu oraz usiłowania kradzieży. Sprawą 12-latka zajmie
się sąd rodzinny, przed którym stanie także 16-letni paser, u którego funkcjonariusze z Łomży znaleźli dwie utracone
wcześniej obrączki oraz laptopa pochodzącego z kradzieży, do której doszło w innym województwie.
Natomiast policjanci z Kolna ustalili, że ten sam 12 i 17-latek oraz ich 22-letni znajomy mogą mieć związek z
włamaniem do ciężarówki, które miało miejsce w ostatni weekend na terenie miasta. Młodzi mężczyźni przyznali się do
krótkotrwałego użycia pojazdu i dodatkowo do włamania do sklepu na terenie Kolna, do którego doszło pod koniec
lipca. Ponadto mundurowi odzyskali też dwa skradzione samochody – jeden z terenu Łomży, a drugi z powiatu
ostrołęckiego.
W miniony wtorek podejrzani usłyszeli zarzuty, a postępowaniem 12-latka zajmie się sąd rodzinny. Sprawa ma
charakter rozwojowy.
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