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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI INTERWENIOWALI W CZASIE WOLNYM OD
SŁUŻBY
Policjant z KPP w Rypinie w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja, który usiłował włamać
się do zaparkowanego pojazdu. Był nim 28-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Później
okazało się, że zatrzymany ma na sumieniu jeszcze jedno przestępstwo. Także funkcjonariusz z
Proszowic wykazał się wzorową postawą i zatrzymał mężczyzn, którzy kradli tytoń z plantacji.
Sprawa miała swój początek w sobotę (1.10.16), krótko przed północą. Z-ca Naczelnika wydziału kryminalnego
rypińskiej komendy przejeżdżając w czasie wolnym w okolicy jednego z parkingów na terenie Rypina zauważył
mężczyznę stojącego pomiędzy samochodami. W pewnym momencie mężczyzna zamachnął się i uderzył w stojącego
mercedesa, wybijając w nim szybę. Policjant natychmiast zawrócił i ruszył za sprawcą, który na jego widok zaczął
uciekać. Po chwili mężczyzna był już zatrzymany i obezwładniony przez funkcjonariusza, po czym przekazany
zaalarmowanym o zdarzeniu kolegom z jednostki.
W trakcie kontroli policjanci znaleźli przy nim torbę, w której były różne narzędzia, m.in. młotki, cęgi, nożyce,
śrubokręt. Jak się okazało, zatrzymany miał zamiar włamać się do mercedesa. Policjanci powiadomili właściciela
pojazdu, który złożył stosowne zawiadomienie i zabezpieczył swój pojazd.
Do sprawy włączyli się kryminalni. Gdy tylko zobaczyli zatrzymanego od razu skojarzyli go z niewyjaśnioną sprawą
sprzed kilku tygodni, gdzie kamery zarejestrowały podobnego do niego mężczyznę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało
się, że był to "strzał w dziesiątkę". To zatrzymany 28-latek w sierpniu tego roku próbował ukraść vw golfa.
Na podstawie wszystkich zebranych dowodów, wczoraj (03.10.16) zatrzymany usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył
usiłowania kradzieży z włamaniem do mercedesa, a drugi do golfa. Za swoje czyny odpowie przed sądem, grozi mu do
10 lat pozbawienia wolności.
--Policjant przebywając w gminie Nowe Brzesko zauważył dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy chowali
w pośpiechu do bagażnika samochodu osobowego sznury tytoniu, pochodzące z jednej z okolicznych plantacji tej
rosliny. Mężczyźni udali się w kierunku Krakowa, policjant postanowił ich obserwować jadąc za nimi swoim prywatnym
samochodem. W międzyczasie telefonicznie skontaktował się z dyżurnym policji i poinformował go o zdarzeniu oraz o
lokalizacji.
W pewnym momencie mężczyźni zjechali na jedną ze stacji paliw w Krakowie. Nadarzył się odpowiedni moment i st.
sierż. Kamil Zapała natychmiast zainterweniował, swoim samochodem zastawił wyjazd ze stacji, a sam podjął
niezwłoczne czynności w celu zatrzymania mężczyzn. Po chwili zjawił się patrol z KP VIII w Krakowie, który udzielił
wsparcia policjantowi.
Zatrzymani mężczyźni za dokonanie kradzieży odpowiedzą teraz przed Sądem.
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