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ZATRZYMANI ZA KRADZIEŻ TELEFONU I ZNIEWAŻANIE POLICJANTÓW
Bytowscy policjanci zatrzymali troje obcokrajowców. Jeden z nich podejrzany jest o kradzież telefony komórkowego, natomiast jego kolega i koleżanka podejrzani są o znieważanie policjantów oraz
groźby w celu zmuszenia do odstąpienia od czynności służbowych. Śledczy po zebraniu niezbędnych materiałów przedstawili zatrzymanym zarzuty, a o ich dalszym losie zadecyduje sąd.
W niedzielę około po godzinie 2.00 dyżurny bytowskiej komendy odebrał zgłoszenie o kradzieży telefonu komórkowego. Mieszkanka Bytowa Na miejsce natychmiast skierowany został patrol
interwencyjny. Policjanci ustalili, że pokrzywdzona, kiedy doszło do sprzeczki pomiędzy nią a spotkanymi dwoma mężczyznami i kobietą, próbowała zadzwonić do komendy Policji. Wtedy też kobieta
wytrąciła jej z ręki telefon i próbowała go zniszczyć. Leżącą na ziemi komórkę zabrał jeden z mężczyzn i uciekł. Policjanci rozpoczęli poszukiwania podejrzewanych o przestępstwo osób. W okolicach
ul. Ogrodowej mundurowi zauważyli mężczyznę i kobietę, których wygląd odpowiadał rysopisowi podanemu przez pokrzywdzoną. Osoby te zostały zatrzymane i przewiezione do komendy. W trakcie
czynności 32 – latka oraz jej 21 – letni kolega stali się agresywni. Szarpali policjantów i grozili im. Oboje byli nietrzeźwi. Trafili do policyjnego aresztu. Policjanci pracując nad sprawą ustalili
mężczyznę, który zabrał telefon pokrzywdzonej z chodnika. 30- latek został zatrzymany w miejscu zamieszkania i trafił do policyjnego aresztu. Śledczy przesłuchiwali świadków oraz ustalili
okoliczności zdarzenia. Zebrane materiały dały podstawy do przedstawienia zarzutu kradzieży telefonu 30 – latkowi. Jego znajomi odpowiedzą za znieważanie policjantów i groźby w celu zmuszenia
do odstąpienia od interwencji. Dodatkowo 32 – latka odpowie za próbę zniszczenia telefonu pokrzywdzonej. Wszyscy podejrzani są obcokrajowcami. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do
5 lat, natomiast za znieważanie policjantów oraz groźby w celu zmuszenia do odstąpienia od czynności służbowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
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