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POLICJANCI PO SŁUŻBIE ZATRZYMALI SPRAWCÓW
KRADZIEŻY
Data publikacji 31.08.2017

Jak powinien zachować się policjant po godzinach pracy? Takiego dylematu nie miał
funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Radomiu. Zatrzymał sprawcę kradzieży alkoholu.
Również będący po służbie funkcjonariusz z II Komisariatu Policji w Wałbrzychu zatrzymał
mężczyznę, który usiłował ukraść z marketu trzy telefony komórkowe. Policjant podjął skuteczną
interwencję wobec podejrzewanego i wezwał wsparcie. Ponadto okazało się, że ma on na swoim
koncie inne kradzieże i kradzież z włamaniem. Zatrzymanemu za czyny, o które jest
podejrzewany grozić może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w niedzielę 27 sierpnia br. około godziny 15.30 na terenie Wałbrzycha. Jeden z mieszkańców tego
powiatu podczas pobytu w sklepie planował kradzież trzech telefonów komórkowych o łącznej wartości ponad 1500 zł.
Policjant Wydziału Kryminalnego z II Komisariatu Policji w Wałbrzychu miał wtedy czas wolny od służby, jednak na
zachowanie sprawcy zareagował zdecydowanie i stanowczo. Bezpośrednio po wyjściu złodzieja ze sklepu zatrzymał go,
a następnie poprosił o wsparcie innych funkcjonariuszy pełniących w tym czasie w służbę.
W trakcie czynności mundurowi udowodnili mężczyźnie popełnienie kilku tego typu przestępstw. Okazało się, że 25latek w okresie od maja do sierpnia br. raz dokonał kradzieży z włamaniem oraz dwukrotnie ukradł telefony
komórkowe.
O dalszym losie młodego mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Grozi mu kara nawet do 10 pozbawienia wolności.
***
Wczoraj wieczorem w jednym z dyskontów spożywczych przy ulicy Żółkiewskiego policjant będący wraz z rodziną na
zakupach zauważył młodego mężczyznę, który ukradł dwie butelki alkoholu. Dzięki natychmiastowej reakcji
funkcjonariusza 28-latek został zatrzymany.
Po ujęciu sprawcy policjant wezwał na miejsce umundurowanych kolegów. Dzięki postawie funkcjonariusza mężczyzna
nie uniknie odpowiedzialności za swoje zachowanie.
(KWP we Wrocławiu, KWP zs. w Radomiu / ig)
Opis ﬁlmu: Policjanci prowadzą zatrzymanego
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