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26-LATEK ODPOWIE ZA WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE- GROZI MU DO 10 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Policjanci z chojnickiej komendy Policji zatrzymali 26-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą na terenie jednego ze sklepów w Chojnicach. Sprawca ukradł kilka puszek piwa oraz chipsy i podczas
ucieczki z placówki zaatakował ekspedientkę, która usiłowała udaremnić kradzież. Zatrzymany został wczoraj przesłuchany i usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna dzisiaj zostanie
doprowadzony do prokuratury, gdzie na wniosek policjantów prokurator zdecyduje o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec podejrzanego. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat
pozbawienia wolności.
1 stycznia br. około godziny 15:30 oficer dyżurny chojnickiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednego ze sklepów spożywczych w Chojnicach doszło do kradzieży rozbójniczej,
gdzie sprawca ukradł kilka puszek piwa oraz chipsy i podczas ucieczki z placówki zaatakował ekspedientkę, która usiłowała udaremnić kradzież. Po tej informacji natychmiast skierowano na miejsce
zdarzenia najbliższy patrol policji. Stróże prawa pod wskazanym adresem zastali przestraszoną ekspedientkę sklepu, która posiadała widoczne obrażenia twarzy. Za pośrednictwem dyżurnego
mundurowi wezwali karetkę pogotowia, która zabrała 35-letnią pokrzywdzoną do szpitala. W międzyczasie policjanci ustalili dokładny przebieg zdarzenia oraz rysopis sprawcy przestępstwa. Po
zweryfikowaniu uzyskanych informacji, dyżurny drogą radiową przekazał patrolom pełniącym służbę na terenie miasta rysopis napastnika. Policjanci niezwłocznie przystąpili do poszukiwań
opisanego sprawcy. Do działań włączyli się również funkcjonariusze wydziału kryminalnego, którzy zabezpieczyli monitoring oraz przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Po dokładnym
przeanalizowaniu materiału filmowego ustalono dane personalne mężczyzny, którego policjanci zatrzymali już tego samego dnia około 19-tej w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna w chwili
zatrzymania był pod wpływem alkoholu i nie stosował się do poleceń policjantów, stawiał czynny opór. Policjanci byli zmuszeni użyć wobec niego siły fizycznej oraz chwytów obezwładniających.
26-letni chojniczanin trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj popołudniu sprawca kradzieży rozbójniczej został przez śledczych przesłuchany i usłyszał zarzuty. Mężczyzna dzisiaj zostanie
doprowadzony do prokuratury, gdzie na wniosek policjantów prokurator zdecyduje o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec podejrzanego. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat
pozbawienia wolności.
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