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TRZY KOBIETY ZATRZYMANE KILKA MINUT PO TYM JAK OKRADŁY GDAŃSZCZANKĘ
Zarzuty kradzieży usłyszały trzy kobiety, obywatelki Szwecji, które w sylwestrową noc okradły w jednym z lokali 32-letnią kobietę. Złodziejki wykorzystały chwilową nieuwagę pokrzywdzonej i
ukradły z jej torebki telefon oraz portfel. Dzięki natychmiastowej reakcji pokrzywdzonej oraz jej partnera, kobiety zostały ujęte i przekazane policjantom, których wezwano na interwencję.
Zatrzymanym kobietom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
W sylwestrową noc około godziny 3.15 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że przed chwilą w jednym z klubów trzy kobiety okradły klientkę lokalu. Na miejsce natychmiast pojechali
policjanci, którzy zatrzymali wskazane przez pokrzywdzoną trzy kobiety w wieku 20,22 i 28 lat. Policjanci, którzy interweniowali w tej sprawie ustalili w rozmowie z pokrzywdzoną i świadkami
przebieg tego zdarzenia. Z informacji przekazanym policjantom wynikało, że trzy kobiety o godzinie 3.00 weszły do lokalu, nie bawiły się, a jedynie obserwowały gości lokalu. Wzbudziło to
podejrzenie pokrzywdzonej, która bawiła się w tym czasie ze znajomymi na parkiecie, pozostawiając swoją torebkę przy stoliku. Kobiety po kilkunastu minutach wyszły z klubu, a pokrzywdzona,
zaniepokojona od razu sprawdziła zawartość swojej torebki. Okazało się, że z torebki ukradziono jej telefon oraz portfel, w którym miała dokumenty i pieniądze. Pokrzywdzona razem ze swoim
partnerem wybiegli z lokalu i dogonili uciekające kobiety, które wyrzucały ukradzione rzeczy. Kobiety były agresywne, doszło do szarpaniny i uderzeń w wyniku, której ucierpiał partner kobiety.
Kiedy na miejsce przyjechali zaalarmowani policjanci, kobiety zostały zatrzymane i doprowadzone do policyjnego aresztu, a ukradzione z torebki rzeczy trafiły z powrotem do właścicielki. Wczoraj
policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego na podstawie zebranemu materiałowi dowodowemu postawili zarzuty kradzieży trzem kobietom, obywatelkom Szwecji ponadto dwie z nich usłyszały
zarzut pobicia. Za kradzież może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności natomiast pobicie do 3 lat pozbawienia wolności.

Data publikacji:2018-01-03
Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

