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ZATRZYMANI ZA KRADZIEŻE PACZEK I PRASY ZE SKRZYNEK
Gdańscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w ciągu miesiąca włamali się do co najmniej 20 skrzynek z prasą. Sprawcy oprócz czasopism kradli paczki pozostawiane w skrzynkach.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, a prokurator zastosował wobec nich dozór. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci od początku grudnia pracowali nad sprawami kradzieży z włamaniem do skrzynek na prasę i paczki, usytuowanych przy kioskach. Do włamań dochodziło w godzinach nocnych w różnych
rejonach miasta. Sprawcy oprócz kolorowej prasy kradli ze skrzynek paczki pozostawiane przez kurierów. Policjanci za każdym razem na miejscu zdarzenia zabezpieczali ślady, rozpytywali
mieszkańców oraz sprawdzali zapisy z kamer monitoringu. Kryminalni z gdańskiej komendy na podstawie zdobytych przez siebie informacji wytypowali osoby, które mogły zajmować się tym
przestępczym procederem. Pod koniec minionego tygodnia policjanci z gdańskiej komendy przy współpracy z policjantami z Przymorza zatrzymali 24-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna
został zatrzymany w rejonie gdańskiej Zaspy. Wspólnik 24-latka trafił w ręce policjantów kilka godzin później, 31-letni mieszkaniec miasta miał przy sobie broń gazową oraz kilkanaście porcji
amfetaminy, a w jego samochodzie policjanci znaleźli i zabezpieczyli dwa łomy, które mężczyźni wykorzystywali do zrywania kłódek. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.
24-latek usłyszał w sumie 14 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem do skrzynek na prasę. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili dodatkowo, że 24-latek jest podejrzany o kradzież z
piwnicy czterech rowerów o wartości blisko 6 tys. zł., do której doszło 7 grudnia przy ul. Chłopskiej w Gdańsku. 31-latek natomiast usłyszał w sumie 19 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem
do skrzynek na prasę oraz zarzut posiadania narkotyków oraz zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia broni gazowej. Zgodnie z kodeksem karnym mężczyznom grozi kara pozbawienia
wolności do lat 10. Decyzją prokuratora dwa razy w tygodniu będą musieli stawiać się na dozór do jednostki policji.
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