POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/221210,Policjanci-udaremnili-kradziez-pojazdu-zatrzymujac-dwoch-mezczyzn-za-goracym-uc
z.html
2022-11-30, 04:59

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI UDAREMNILI KRADZIEŻ POJAZDU ZATRZYMUJĄC
DWÓCH MĘŻCZYZN ZA GORĄCYM UCZYNKU
Data publikacji 29.07.2022

Policjanci z Międzyborza zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn próbujących ukraść
samochód z osiedlowego parkingu. Sygnał o podejrzanych osobach obserwujących pozostawione
na noc samochody funkcjonariusze otrzymali od czujnego mieszkańca, któremu bezpieczeństwo
mienia sąsiadów nie było obojętne. Zgłoszenie zostało złożone w odpowiednim momencie, gdyż
policjanci na miejscu zastali złodzieja, który nie posiadając kluczyka uruchomił już silnik
samochodu z zamiarem oddalenia się. Obaj usłyszeli już zarzuty.

Dyżurny sycowskiego komisariatu tuż przed północą otrzymał zgłoszenie wskazujące, że na jednym z osiedlowych
parkingów w Międzyborzu, dwaj mężczyźni obserwują znajdujące się tam samochody zaglądając do środka. Takie
zachowanie wydało się jednemu z mieszkańców podejrzane, dlatego postanowi zaalarmować Policję.
Skierowany na miejsce patrol z Komisariatu Policji w Międzyborzu, po kilku minutach dojechał we wskazane miejsce.
Dokładnie sprawdzając zaparkowane w rejonie samochodu policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy pod osłoną
nocy, w ciemnych ubraniach, z zaciągniętymi kapturami na głowę, interesowali się jednym z pojazdów. Kiedy
funkcjonariusze podeszli bliżej usłyszeli, że samochód ten ma uruchomiony silnik, a jeden z mężczyzn znajduje się już
za kierownicą. Ich wygląd odpowiadał opisowi podanemu przez osobę zgłaszającą, dlatego policjanci zamierzali
dokładnie sprawdzić kim oni są i jakie mają zamiary.
W czasie interwencji funkcjonariusze zauważyli, że w stacyjce auta z uruchomionym silnikiem brakuje kluczyków, a
zamiast nich znajdują się tam nożyczki. Mężczyźni nie potraﬁli wytłumaczyć zaistniałej sytuacji, a dodatkowo
wyczuwalna była od nich silna woń alkoholu. Osobą siedzącą na miejscu kierującego okazał się 37-letni mieszkaniec

powiatu oleśnickiego, natomiast drugi mężczyzna to 54-latek. Obaj zostali zatrzymani i traﬁli do policyjnego aresztu.
Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży pojazdu, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
Dolnośląscy policjanci apelują o sąsiedzką czujność, bo jak pokazuje powyższy przykład warto. Zwróćmy uwagę na
osoby, które bez powodu przebywają w klatkach schodowych, zainteresujmy się nieznajomymi, którzy wynoszą z nich
jakieś przedmioty, „kręcą się” w pobliżu parkingów, czy też altanek ogrodowych — zwłaszcza w godzinach
wieczorowych i nocnych. Reagujmy na każde zachowanie, które w danym momencie wydaje nam się nienaturalne, czy
wręcz dziwne. Warto powiadomić Policję o takich przypadkach. Pamiętajmy! Im szybciej informacja dotrze do
funkcjonariuszy – tym szybciej są oni w stanie zareagować i zapobiec przestępstwu, lub też zatrzymać sprawcę na
gorącym uczynku.
(KWP we Wrocławiu / kp)

