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USŁYSZELI PONAD 30 ZARZUTÓW
Data publikacji 31.10.2008

Policjanci z komendy powiatowej policji w Stargardzie zatrzymali grupę mężczyzn, którzy na
przestrzeni kilku ostatnich miesięcy na terenie jednej z gmin powiatu stargardzkiego dokonywali
szeregu przestępstw. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci sekcji kryminalnej zatrzymali czterech mężczyzn, którzy w okresie ostatnich kilku miesięcy na terenie jednej z
gmin powiatu prowadzili swoją działalność przestępczą. Żmudna i mozolna praca funkcjonariuszy sekcji dochodzeniowośledczej oraz sekcji kryminalnej ze Stargardu pozwoliła na ustalenie, a w konsekwencji na zatrzymanie czterech
mężczyzn dokonujących kradzieży i włamań.
Mężczyźni byli kompletnie zaskoczeni wizytą policjantów. Zatrzymani to: 18-letni Ernest T., 30-letni Mariusz N., 17-letni
Patryk C. oraz 26-letni Adam S. Cała czwórka to mieszkańcy jednej z gmin, na terenie której dokonywali przestępstw.
Mężczyźni działali wspólnie, lecz w różnych konﬁguracjach osobowych. W sumie mężczyźni przyznali się do popełnienia
ponad 30 przestępstw. Dokonywali ich w porach wieczorowo-nocnych. Decyzje o włamaniu podejmowali na bieżąco, nie
planowali ich wcześniej.
W zainteresowaniu zatrzymanych były przede wszystkim domy jednorodzinne będące w trakcie prac wykończeniowych,
ale również altanki ogrodowe, garaże oraz inne budynki gospodarcze. Po włamaniu się do budynków mieszkalnych ze
ścian wyrywali instalacje elektryczne i wodne, zabierali materiały budowlane. Łupem sprawców padały elektronarzędzia,
sprzęt RTV i AGD, a w tym kosiarki do trawy, agregaty prądotwórcze itp. Nie pogardzili również napojami alkoholowymi
oraz innymi, mniejszej wartości rzeczami. Straty jakie w sumie wyrządzili sprawcy sięgają kilkudziesięciu tysięcy
złotych.
Czynności przeprowadzone przez policjantów pozwoliły ustalić osoby, które skupowały od złodziei skradzione
przedmioty. Część z nich odzyskano, powrócą one niebawem do swoich właścicieli.
Wczoraj Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczecińskim przychyliła się do wniosku stargardzkiej komendy i wobec
sprawców przestępstw zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozorów policji. Za kradzieże oraz kradzieże z
włamaniem Ernestowi T., Mariuszowi N., Patrykowi C. oraz Adam S. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

