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ZATRZYMANO SERYJNYCH WŁAMYWACZY
Data publikacji 28.05.2013

Legniccy i żyrardowscy policjanci rozbili dwie niezależne grupy włamywaczy. Członkowie grupy
legnickiej usłyszeli łącznie 17 zarzutów kradzieży z włamaniem. Żyrardowscy włamywacze są
odpowiedzialni za 12 włamań. Łupem obu grup padał głównie sprzęt elektroniczny, ale również
inne wartościowe przedmioty, które można było szybko zbyć. Teraz wszystkim podejrzanym grozi
kara pozbawienia wolności do lat 10.
Policjanci z legnickiej komendy miejskiej, w wyniku prowadzonych działań, rozpracowali grupę przestępczą zajmującą
się włamaniami do domów i kradzieżami mienia. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn,
mieszkańców Legnicy, w wieku od 17 do 48 lat. Wszyscy oni traﬁli do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze odzyskali
także część skradzionego mienia.
W wyniku prowadzonych czynności, na podstawie zgromadzonego materiału, policjanci udowodnili zatrzymanym 17
włamań, których sprawcy dopuścili się w okresie od marca do maja br., na terenie województwa dolnośląskiego, a
także Leszna. Łupem włamywaczy padało wszystko, co miało jakąkolwiek wartość i co można było szybko zbyć.
Głównie jednak był to sprzęt elektroniczny, złota i srebrna biżuteria, pieniądze, alkohol oraz kosmetyki. W każdym
przypadku straty sięgały od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Sprawcy wybierali domy, na których nie było widocznych, zainstalowanych urządzeń alarmowych. Do środka dostawali
się głównie przez wybicie szyby w oknie lub poprzez wyłamanie drzwi balkonowych.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli już w tej sprawie zarzuty. 20-latka i 49-latka tymczasowo aresztowano. Teraz wszystkim
zatrzymanym, za przestępstwa o które są podejrzani, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Najstarszy z
zatrzymanych był już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu.
(KWP Wrocław)

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zostali powiadomieni o włamaniu do jednego z domów w
Żyrardowie. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonego, do włamania miało dojść między godziną 7 a 13. Policjanci ustalili,
że włamywacze dostali się do domu wyłamując okno. Z wnętrza skradli sprzęt komputerowy. Funkcjonariusze
natychmiast przystąpili do ustalania okoliczności i sprawców tego rabunku. Efektem pracy policjantów było zatrzymanie
jeszcze tego samego dnia trzech mężczyzn podejrzewanych o dokonanie włamania. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu
pruszkowskiego w wieku 22-25 lat. Funkcjonariusze odzyskali też skradziony sprzęt komputerowy.
Jak się okazało podczas wyjaśniania tej sprawy, mężczyźni mają więcej podobnych przestępstw na sumieniu. Od lutego
dokonali na terenie powiatu żyrardowskiego w sumie 12 podobnych włamań. Sposób postępowania zawsze był taki
sam. Najpierw wybierali dom, a następnie obserwowali mieszkańców oraz okolicę. Do budynku dostawali się poprzez

wyłamanie okna, zabierając z wnętrza co cenniejsze rzeczy. Ich łupem głównie padał sprzęt fotograﬁczny, komputerowy
oraz biżuteria.
Policjanci zatrzymanym mężczyznom przedstawili zarzuty kradzieży z włamaniem za co grozi im kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
(KWP Radom / tk)

