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PODEJRZEWANI O SERIĘ ROZBOJÓW ZATRZYMANI
Data publikacji 12.01.2011

Kieleccy policjanci, w wyniku prowadzonej sprawy dotyczącej serii napadów dokonanych na
placówki handlowe i ﬁnansowe na terenie Kielc, zatrzymali w centrum miasta 28-letniego
mężczyznę, przy którym znaleźli broń, mogącą służyć do popełnienia przestępstw.
Funkcjonariusze zatrzymali także w miejscu zamieszkania drugiego mężczyznę w tym samym
wieku. Obaj są mieszkańcami jednej z podkieleckich gmin. Zatrzymani są podejrzewani o
dokonanie wspomnianych przestępstw. Grozić im nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W ciągu ostatnich kilku tygodni na terenie Kielc doszło do zuchwałych napadów na placówki usługowe. Pierwszy rozbój
miał miejsce w połowie grudnia ubiegłego roku. Wtedy to zamaskowany sprawca, trzymając w ręku przedmiot
przypominający broń, wszedł do apteki przy ulicy Żelaznej i zrabował pieniądze, a następnie uciekł. Kolejne
przestępstwa, o podobnym charakterze, miały miejsce w obiektach handlowych przy ulicy Karczówkowskej i w rejonie
Plant oraz w placówce pocztowej w kieleckiej dzielnicy Białogon. Ostatni rozbój, którego scenariusz przypominał
poprzednie, miał miejsce na ulicy Żytniej, gdzie sprawca zrabował miedzy innymi laptop i telefon komórkowy.
Kieleccy śledczy już po pierwszym zdarzeniu podjęli intensywne działania, aby ustalić i zatrzymać sprawców tych
rozbojów. Powołano grupę doświadczonych funkcjonariuszy, którzy krok po kroku zbierali wszelkie informacje oraz
materiał dowodowy. Rozpytywano świadków, przeglądano monitoring miejski. Nie wykluczono hipotezy, iż czynów tych
mogły dokonać te same osoby.
Poza ścisłą grupą pracującą nad sprawą oraz zwiększoną liczba patroli skoncentrowanych na terenie miasta, do akcji
włączono dużą liczbę policjantów nieumundurowanych.
Efekt ciężkiej pracy kieleckich śledczych z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, wspieranych policjantami z komendy
wojewódzkiej, to zatrzymanie w centrum Kielc 28-letniego mężczyzny, podejrzewanego o dokonanie wspomnianych
napadów. Przy zatrzymanym policjanci znaleźli i zabezpieczyli broń gazową. Kryminalni podejrzewają, iż ta sama broń
mogła być wykorzystana podczas dokonywanych przestępstw. Niewykluczone również, iż policjanci udaremnili
mężczyźnie dokonanie kolejnego przestępczego czynu.

Tuż po zatrzymaniu 28-latka, prowadzący sprawę ustalili drugiego z podejrzewanych, także 28-letniego mężczyznę,
którego zatrzymali w miejscu jego zamieszkania. Obaj to rówieśnicy pochodzący z tej samej podkieleckiej gminy. Jeśli
potwierdzi się, że osoby te dokonały serii napadów na wymienione placówki przy użyciu broni palnej, to mogą oni
spędzić w więzieniu nawet 12 lat.
Śledczy, zajmujący się tą sprawą, przyznają, iż może ona mieć charakter rozwojowy, ponieważ podejrzewane osoby
mogły dokonać innych podobnych przestępstw na terenie naszego kraju.
(KWP w Kielcach / mg)
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