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AMUNICJA W SZAFCE SPRZĄTACZEK
Data publikacji 22.03.2010

575 sztuk amunicji, około 1,5 kg prochu, kolekcję monet oraz obraz najprawdopodobniej
autorstwa Józefa Chełmońskiego zabezpieczyli stołeczni funkcjonariusze. Część z tych
przedmiotów była ukryta w szafce sprzątaczki w jednym z biurowców w centrum Warszawy.
Policjanci zatrzymali 5 osób, które mają związek ze sprawą. Wartość zabezpieczonych
przedmiotów może wynieść nawet 150 tys. zł.
Funkcjonariusze komendy stołecznej otrzymali informację, że w jednym z biurowców w centrum Warszawy podczas
sprzątania szafki po zwolnionej pracownicy została znaleziona torba z amunicją i materiałami wybuchowymi. Policjanci
wydziału dw. z terrorem kryminalnym i zabójstw natychmiast udali się na miejsce. Jak się okazało w torbie było 575
sztuk amunicji i 1,5 kg materiałów wybuchowych. Policjanci bardzo szybko ustalili osobę, do której należała szafka.
Była nią sprzątaczka, która twierdziła, że torba należy do jej znajomego, który prosił ją o jej przechowanie. 29-letnia
Anna S. zapewniała funkcjonariuszy, że nie wiedziała, co się w niej znajduje.
Jak się okazało, znalezione rzeczy pochodziły z kradzieży, do której doszło w czerwcu 2009 roku w jednym z mieszkań
na warszawskim Żoliborzu. Należały do właściciela mieszkania, który od wielu lat był myśliwym. W toku dalszych
ustaleń policjanci zatrzymali 41-letniego Sławomira G. To on zostawił torbę na przechowanie. W trakcie przeszukania
mieszkania 41-latka policjanci znaleźli inne przedmioty, które pochodzą z kradzieży, między innymi laptopy, telewizor,
aparaty fotograﬁczne oraz stare monety.
W trakcie prowadzonego postępowania policjanci zatrzymali kolejne trzy osoby powiązane ze sprawą: 45-letniego Marka
B., 46-letniego Krzysztofa K. i 32-letniego Daniela K. W mieszkaniu Daniela K. mundurowi zabezpieczyli różnego rodzaju
pamiątki rodzinne z okresu wojny i nieznany obraz najprawdopodobniej autorstwa Józefa Chełmońskiego "Pejzaż nad
jeziorem" z 1905 r. Wartość zabezpieczonych przedmiotów może wynieść nawet 150 tysięcy złotych.
41-letniemu Sławomirowi G. przedstawiono zarzut posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz
kradzieży z włamaniem. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
32-letni Daniel K. otrzymał zarzut nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Może mu grozić kara do 8 lat
pozbawienia wolności.
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