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ZATRZYMANI SPRAWCY NAPADU RABUNKOWEGO
Data publikacji 27.10.2011

Policjanci zatrzymali po pościgu trzech mężczyzn podejrzanych o rozbój. Jeden z podejrzanych
umówił się z oﬁarą ze sprzeda mu złoto za 25 tysięcy złotych. W efekcie mężczyzna, który miał
kupić złoto, został pobity i okradziony. Podejrzani traﬁli do policyjnego aresztu. Za rozbój grozi
kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wspólnie z policjantami z Jawora
zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 30, 39 i 56 lat podejrzanych o rozbój. Do zdarzenia doszło 25 października 2011
roku około godziny 18.00 w Jeleniej Górze. Pokrzywdzony kilka dni wcześniej spotkał się z jednym z podejrzanych w
celu omówienia szczegółów transakcji, podczas której miał on kupić złoto za 25 tysięcy złotych. Umówili się na
konkretny. 39 - latek przyjechał samochodem w towarzystwie trzech innych mężczyzn. Kiedy pokrzywdzony wsiadł do
samochodu pobili go i okradli, po czym wyrzucili na ulicę i odjechali. Ich łupem padło 25 tysięcy złotych.
Mężczyzna o napadzie powiadomił policję. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze o zdarzeniu i
okolicznościach z nim związanych poinformował wszystkie patrole w mieście. Pojazd, którym poruszali się sprawcy,
zauważyli policjanci jeleniogórskiej drogówki. Natychmiast ruszyli za nim w pościg. Kierowca auta nie reagował na
sygnały do zatrzymania. W jednej z miejscowości powiatu jaworskiego sprawcy wjechali na polną drogę, porzucili auto i
zaczęli uciekać pieszo w kierunku lasu. Z uwagi na brak reakcji na wezwania do zatrzymania się, jeden z policjantów
oddał strzały ostrzegawcze w powietrze.
Funkcjonariusze zatrzymali 30 i 56-latka. Do działań włączyli się policjanci z Jawora z psem tropiącym. Prowadząc
poszukiwania, znaleźli ukrytego za snopkiem siana 39-latka, trzeciego z podejrzanych. Cała trójka traﬁła do policyjnego
aresztu. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.
Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
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