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ZATRZYMANI PRZEZ DZIELNICOWYCH
Data publikacji 06.07.2017

Dzielnicowi ze Złotoryi zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia zastępczej kary
pozbawienia wolności. Mężczyzna wpadł podczas nocnej kontroli drogowej. Wiedząc, że zostanie
zatrzymany próbował uciekać i cofając autem uszkodził dwa inne pojazdy. Policjanci ujęli
poszukiwanego, a następnie przekazali od zakładu karnego. Dodatkowo mężczyzna odpowie teraz
za zniszczenie mienia. Również 22- letni sprawca podpalenia samochodów przy ulicy Zbaraskiej
w Łodzi został zatrzymany przez dzielnicowych z Łodzi. Do zniszczenia aut doszło w nocy z 2 na
3 lipca br. Na skutek działań piromana znaczne straty poniosło dwóch właścicieli pojazdów. Trzy
auta ( w tym dwa kolekcjonerskie) uległy doszczętnemu spaleniu
Do zatrzymania doszło na jednej z ulic Złotoryi. Około godziny 2 w nocy policjanci dokonali kontroli drogowej
samochodu osobowego marki peugeot, którym podróżowało 3 mężczyzn. Kierujący nim, 31-letni mieszkaniec Zagrodna,
bardzo dobrze znany złotoryjskim policjantom, nie posiadał przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo sprawdzenie
w policyjnych bazach wykazało, że jest on poszukiwany przez organy ścigania do odbycia zastępczej kary pozbawienia
wolności.
Kiedy 31-latek zorientował się, że policjanci zamierzają go zatrzymać włączył bieg wsteczny i gwałtownie ruszył do tyłu,
chcąc uciec. Po drodze uszkodził dwa inne pojazdy zaparkowane w pobliżu. Dzielnicowi natychmiast dostali się do
wnętrza pojazdu, a następnie skutecznie obezwładnili agresywnego wobec nich mężczyznę, który jeszcze usiłował
wydostać się z samochodu.
Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, skąd traﬁł do zakładu karnego. Teraz dodatkowo
odpowie też za zniszczenie mienia.
***
Dobra współpraca ze społecznością lokalną oraz znajomość rejonu służbowego to jeden z podstawowych atrybutów w
codziennej służbie dzielnicowego. Niejednokrotnie czynniki te przyczyniają się do zatrzymania sprawców wielu
uciążliwych przestępstw. Tak też było w sprawie zniszczenia pojazdów przy ulicy Zbaraskiej w Łodzi.
Funkcjonariusze z VIII Komisariatu Policji KMP w Łodzi, w trakcie codziennych rozmów z mieszkańcami osiedla, uzyskali
anonimową informację o tym kto może być sprawcą tajemniczych podpaleń aut. Stróże prawa dysponując rysopisem
podpalacza, rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Czujność i cierpliwość policjantów opłaciła się. 5 lipca br., kiedy
podejrzewany przypominający wyglądem sprawcę został zauważony na ulicy Zbaraskiej.
Dzielnicowi podeszli do 22-latka i wylegitymowali go. Już podczas wstępnej rozmowy mężczyzna przyznał się do
podpalenia samochodów oraz opisał okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co
przewidziana jest kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie kryminalni sprawdzają,
czy zatrzymany mężczyzna nie ma na koncie więcej tego typu podpaleń.
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