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ARESZT DLA DWÓCH SPRAWCÓW ROZBOJU
Tczewscy policjanci zatrzymali 32 i 36-latka, których podejrzewali o przestępstwo rozboju, do którego miało dojść w jednej z kafejek internetowych w tym mieście. Jak ustalili śledczy sprawcy
napadli z nożem na pracownika, a następnie ukradli pieniądze oraz laptopa. Zatrzymani mężczyźni w prokuraturze usłyszeli zarzut dotyczący rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją
sądu 32 i 36-latek na trzy najbliższe miesiące trafili do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.
W miniony piątek (29 grudnia 2017 r.) po godzinie 23.00 oficer dyżurny tczewskiej policji otrzymał zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w jednej z kafejek internetowych w tym mieście.
Interweniujący funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wykonali oględziny w miejscu przestępstwa, gdzie zabezpieczyli ślady pozostawione przez sprawców.
Funkcjonariusze ustalili, że dwaj sprawcy zażądali od pracownika pieniędzy, a następnie jeden z nich ranił nożem ofiarę w plecy. Mundurowi dowiedzieli się od pokrzywdzonego, że sprawcy w tym
zdarzeniu ukradli laptopa oraz tys. złotych, a następnie uciekli. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Policjanci po wstępnych czynnościach wykonanych na miejscu zdarzenia oraz po ustaleniach
rozpoczęli poszukiwania napastników. Informacja o tym zdarzeniu trafiła do wszystkich patroli. Zajmujący się tą sprawą kryminalni ustalili dwóch sprawców, którzy jak się okazało mieli wynajęte
pokój na terenie Tczewa. Funkcjonariusze w tym miejscu zatrzymali 32-latka, którego podejrzewali o to przestępstwo. Kilka godzin później policjanci zatrzymali 36-latka, który ukrywał w innym
mieszkaniu na terenie miasta. Zatrzymani mieszkańcy Gdańska trafili do policyjnej celi. 32 i 36-latek zostali doprowadzeni do prokuratury w Tczewie, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem
niebezpiecznego narzędzia. Wczoraj sąd zastosował wobec dwóch mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.
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