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POLICYJNY POŚCIG ZA ZŁODZIEJAMI SAMOCHODU
Data publikacji 13.12.2009

Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego zauważyli renault i audi A6, które wzbudziły ich
podejrzenia. Kiedy próbowali zatrzymać je do kontroli, kierowcy dodali gazu i zaczęli uciekać. Po
krótkim pościgu ulicami miasta, zatrzymano oba samochody, jeden z nich został skradziony tej
samej nocy. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy zostali już tymczasowo aresztowani na
3 miesiące.
11 grudnia przed godziną 1.00 w nocy piotrkowscy policjanci z zauważyli na jednej z ulic jadące renault i bezpośrednio
za nim audi A6. Taka sytuacja wydała się mundurowym podejrzana, dlatego dali kierowcom sygnały świetlne i
dźwiękowe do zatrzymania się. Tymczasem pojazdy przyspieszyły, gwałtownie skręciły i zaczęły uciekać.
Policjanci poinformowali dyżurnego i pozostałe patrole pełniące służbę na mieście o rozpoczętym pościgu oraz kierunku
ucieczki samochodów. Po chwili zatrzymali renault, którym poruszali się dwaj mieszkańcy Łodzi w wieku 25 i 26 lat. W
działania koordynowane przez służbę dyżurną szybko włączyli się policyjni wywiadowcy znajdujący się w pobliżu.
Kontynuowali oni dynamiczny pościg za audi. Jego kierowca wkrótce „wpadł” w ręce funkcjonariuszy, gdy po
uszkodzeniu dwóch zaparkowanych pojazdów porzucił audi i zaczął uciekać pieszo. Zatrzymany to 21-letni mieszkaniec
Łodzi. Policjanci ustalili także, że samochód o wartości 33 tys. zł. właśnie tej nocy został skradziony na terenie
Piotrkowa Trybunalskiego. W renault znaleźli również przedmioty mogące służyć do przestępczego procederu.
Mężczyzn zatrzymano do wyjaśnienia w policyjnym areszcie, a pojazdy odholowano na policyjny parking.
Funkcjonariusze dotarli również do właścicielki pojazdu, która nie zdawała sobie nawet sprawy, że została okradziona,
przyjęli od niej zawiadomienie o przestępstwie.
Mężczyźni zostali przesłuchani, usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem - za co grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolności. Jeszcze tego samego dnia mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Policjanci będą też
ustalać czy mają oni na swoim koncie więcej takich przestępstw.
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