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UKRYWALI SIĘ PRZEZ KILKA LAT
Data publikacji 05.01.2010

Policjanci ze Stargardu Szczecińskiego zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który przez ostatnich 5
lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany był aż 10 listami gończymi w tym
Europejskim Nakazem Aresztowania. W Starogardzie Gdańskim funkcjonariusze zatrzymali z kolei
35-latka starogardzka Prokuratura wszczęła aż 6 poszukiwań w celu ustalenia miejsca pobytu, a
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim wydał nakaz doprowadzenia do najbliższego aresztu
śledczego.
Policjanci z Referatu Patrolowo - Interwencyjnego stargardzkiej komendy w rejonie Starego Miasta zauważyli mężczyznę,
który w ręku trzymał otwartą butelkę z piwem. W tym przypadku zrozumiałym jest, że na widok umundurowanego
patrolu mężczyzna zaczął się nerwowo zachowywać. Jednak jak się okazało nie było to spowodowane piciem alkoholu w
miejscu publicznym, lecz ilością przestępstw za które mężczyzna był poszukiwany.
Kontrola danych wykazała, że 34-letni mężczyzna, obecnie nie posiadający stałego miejsca zamieszkania, poszukiwany
jest aż 10 nakazami zatrzymań, w tym od 3 lat Europejskim Nakazem Aresztowania. Między innymi poszukiwał go Sąd
Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Poznaniu oraz Sądy Rejonowe z Gniezna i Wągrowca, przede wszystkim za
oszustwa..
34-latek został zatrzymany i traﬁł do zakładu karnego. Według wstępnych ustaleń wiadomo, że unikał
odpowiedzialności przez tak długi czas, ukrywając się między innymi poza granicami naszego kraju.
(źródło: KWP w Szczecinie)
Wczoraj przed godz.: 11.00 policjanci ze starogardzkiej komendy otrzymali informację o tym, że w jednym z urzędów
na terenie miasta może przebywać poszukiwana przez policję osoba. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce
zatrzymali 35-letniego mężczyznę.
Po sprawdzeniu w policyjnych kartotekach okazało się, że mieszkaniec Starogardu poszukiwany jest 3 listami gończymi.
Dodatkowo miejscowa prokuratura wszczęła przeciwko niemu aż 6 poszukiwań w celu ustalenia miejsca pobytu, a Sąd
Rejonowy w Starogardzie Gdańskim wydał nakaz doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego.
Poszukiwany od 2001 roku mężczyzna odpowie teraz za popełnione wcześniej kradzieże z włamaniem i przestępstwa
przeciwko mieniu.
Po zatrzymaniu przez policję ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna traﬁł do aresztu śledczego,
gdzie oczekiwać będzie na dalsze decyzje sądu i prokuratury.
(źródło: KWP w Gdańsku)

