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KRADŁ W URZĘDACH, FIRMACH I DOMACH
Data publikacji 15.12.2011

Policjanci z wydziału kryminalnego wieluńskiej komendy zatrzymali 22-latka, który w listopadzie i
grudniu 2011 roku z pomieszczeń biurowych wieluńskich urzędów oraz prywatnych ﬁrm i
mieszkań skradł między innymi laptopa, torebki damskie, telefony komórkowe, portfele z
dokumentami i kartami bankomatowymi, a także pieniądze. Grozi mu do 5 lat pozbawiania
wolności.

Pod koniec listopada do wieluńskiej komendy wpływały zawiadomienie o kradzieżach rzeczy, portfeli i pieniędzy. Z
początkiem grudnia zgłoszeń przybywało. Od samego początku sprawą zajęli się kryminalni z wieluńskiej komendy.
Sprawca działał zawsze w podobny sposób. Wykorzystywał nieuwagę pracowników urzędów bądź prywatnych ﬁrm.
Wchodził do pomieszczeń biurowych lub poczekalni i kradł torebki, portfele, pieniądze i inne przedmioty. Kradzieży
dokonywał również na terenie prywatnych posesji, wykorzystując pozostawione przez właścicieli niezamknięte drzwi.
Policjanci po kilku dniach działań wytypowali potencjalnego sprawcę. 13 grudnia 2011 roku zapukali do drzwi
mieszkania, w którym mógł przebywać złodziej. Wewnątrz zastali 22-letniego podejrzewanego. Czynności podjęte przez
kryminalnych przyniosły efekt. W trakcie przeszukania znaleźli oni przedmioty pochodzące z kradzieży. Młody
mężczyzna został zatrzymany.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów, w sumie do 7 zdarzeń, podczas
których skradł pieniądze i inne przedmioty. Był już wcześniej notowany przez policję. Odbywał także wyrok za podobne
przestępstwa. Tym razem wskazał, gdzie wyrzucił skradzione torebki. Trwają czynności zmierzające do odzyskania
pozostałych rzeczy pochodzących z kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci przypominają, iż w dużej mierze jesteśmy sami odpowiedzialni za swoje rzeczy. Otwarte pomieszczenia czy to
służbowe, czy też prywatne, w których pozostawione jest jakiekolwiek wartościowe przedmioty lub pieniądze znacznie
ułatwiają złodziejom dokonanie przestępstwa. W okresie poprzedzającym święta, przy natłoku spraw, często
zapominamy o pozostawionych w widocznych miejscach portfelach czy torebkach.. Zadbajmy wszyscy o to aby te
święta były spokojne i bezpieczne.
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