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POLICJANCI PRACUJĄ NAD TAJEMNICZYM ZAGINIĘCIEM
MĘŻCZYZNY
Data publikacji 28.08.2017

Świętokrzyscy kryminalni pracują nad tajemniczym zaginięciem 28-letniego mieszkańca
Skarżyska-Kamiennej. Mężczyzna ostatni raz widziany był w połowie kwietnia tego roku. Do
chwili obecnej nie został odnaleziony. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i
33 lat, którzy mogą mieć związek z zaginięciem. Zebrany do chwili obecnej materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie im zarzutów związanych z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym oraz
zabójstwem w zamiarze ewentualnym. Policjanci w dalszym ciągu intensywnie pracują nad
sprawą.
Zaginięcie 28-latka ze Skarżyska-Kamiennej od początku budziło wątpliwości policjantów. Śledztwo prowadzone przez
prokuraturę oraz kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiecach z tygodnia na tydzień nabierało rozpędu.
Zabezpieczone liczne ślady i dowody wskazują na związek 28-latka z powiatu starachowickiego oraz 33-letniego
mieszkańca Skarżyska-Kamiennej.
Precyzyjnie przygotowane działania do zatrzymania ustalono na miniony weekend, kiedy to młodszy z podejrzewanych
przyjechał do kraju. Mężczyźni w chwili zatrzymania byli kompletnie zaskoczeni.
Śledczy są pewni, że 28-latek oraz jego 33-letni kolega mają bezpośredni związek z zaginięciem 28-latka, gdzie w grę
mogły wchodzić porachunki i rozliczenia pomiędzy mężczyznami. Cała spraw ma skomplikowany charakter. Do tej pory
wśród znajomych zaginionego oraz podejrzanych panowała solidarność i wzajemna lojalność. Działania policji
doprowadziły do rozbicia zmowy milczenia, a informacje o okolicznościach i przebiegu wydarzeń ujrzały światło dzienne.
W weekend obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury w Skarżysku-Kamiennej, gdzie usłyszeli zarzuty
udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym oraz zabójstwa w zamiarze ewentualnym.
W niedzielę, 27.08.br., 33-latek po ogłoszeniu mu zarzutów przez prokuratura, w trakcie korzystania z toalety
usytuowanej na pierwszym piętrze budynku, odepchnął jednego z pilnujących go policjantów i wyskoczył z okna.
Podejrzany uciekł do jednego z pobliskich bloków i ukrył się w mieszkaniu obcej kobiety. Nie cieszył się długo
wolnością. Policjanci natychmiast ustalili, w którym mieszkaniu przebywa. Po kilkudziesięciu minutach został
zatrzymany. Jeszcze dziś usłyszy zarzuty bezprawnego samouwolnieia oraz naruszenia miru domowego.
Dzisiaj, 28.08.br., Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej będzie decydował o ewentualnym areszcie zatrzymanych.
Policjanci w dalszym ciągu prowadzą intensywne czynności i będą je prowadzić do czasu odnalezienia 28-latka.

Wszystkich, którzy posiadają informacje na temat zaginionego, funkcjonariusze proszą o kontakt z najbliższą jednostką
Policji.
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