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ZATRZYMANY 18-LATEK ODPOWIE ZA 16 KRADZIEŻY NA
TERENIE MIASTA
Data publikacji 31.05.2013

Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o kradzież pieniędzy z agencji
opłat. Jednemu z zatrzymanych, 18-letniemu mężczyźnie, funkcjonariusze udowodnili jeszcze
kilkanaście innych czynów tj. kradzieży ze sklepów, w środkach komunikacji miejskiej, w
szpitalach oraz łańcuszków poprzez zerwanie ich z szyi osób pokrzywdzonych. Łącznie 18-latek
usłyszał 16 zarzutów. Sprawcy za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.
Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o kradzież z agencji opłat. Z agencji zginęły pieniądze i telefon komórkowy. Zatrzymani to 18-letni
mieszkaniec podwrocławskiej miejscowości oraz 25-letni mieszkaniec Oławy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w
godzinach porannych. Policjanci otrzymali informację, że z agencji opłat mieszczącej się przy ul. Komandorskiej
skradziono pieniądze i telefon komórkowy, a straty jakie zostały spowodowane to blisko 3,5 tys. złotych. Sprawcy z
miejsca zdarzenia mieli odjechać samochodem Opel Calibra. Funkcjonariusze sprawdzając pobliski teren, na
skrzyżowaniu Piłsudskiego i Stawowej zauważyli jadące poszukiwane auto. Kierujący tym samochodem 18-letni
mężczyzna został zatrzymany. W samochodzie podczas przeszukania policjanci znaleźli skradziony telefon komórkowy, a
przy zatrzymanych w bieliźnie skradzione pieniądze. Chwilę później w ręce funkcjonariuszy wpadł drugi podejrzany o
kradzież.
W trakcie dalszych czynności okazało się, że jeden z zatrzymanych ma na swoim koncie znacznie więcej. Policjanci
Zespołu do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego komisariatu na wrocławskich Krzykach
udowodnili 18-latkowi 16 czynów karalnych tj.: kradzieże ze sklepów, kradzieże w środkach komunikacji miejskiej,
kradzieże w szpitalach, kradzieże łańcuszków poprzez zerwanie ich z szyi osób pokrzywdzonych. Jego łupem padały
portfele z dokumentami, telefony, biżuteria oraz pieniądze. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca działał na terenie
dzielnicy Krzyki od stycznia do maja br. Zarobione w ten sposób pieniądze wydawał na własne potrzeby, głównie
papierosy, alkohol i gry na automatach. Wartość strat w wyniku przestępczej działalności to nie mniej niż 20 tys.
złotych. 18-latek był już wcześniej notowany za kradzieże i rozboje.
Policjanci na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli samochód Opel Calibra. Obu zatrzymanym przedstawiono
zarzuty popełnienia przestępstw. Wobec 18-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Za kradzież grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
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