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ROZBÓJNIK Z POCIĄGU ZATRZYMANY
Data publikacji 02.03.2012

26-letniego Daniela B. zatrzymali kryminalni wołomińskiej komendy. Mężczyzna wpadł na terenie
dworca kolejowego Warszawa Wileńska. Jak ustalili funkcjonariusze, na początku lutego tego
roku w podmiejskich pociągach na trasie Kobyłka – Wołomin, grożąc użyciem noża, żądał od
pasażerów pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dokonania
dwóch przestępstw rozbójniczych oraz posiadania środków odurzających. Decyzją sądu
rejonowego w Wołominie traﬁł do aresztu na okres 3 miesięcy. Teraz grozi mu kara nawet do 12
lat pozbawienia wolności.

W połowie lutego na stronach internetowych jednego z portali internetowych pojawiła się informacja prasowa dotycząca
napastnika grożącego i napadającego na pasażerów podmiejskich pociągów na trasie Warszawa Wileńska – Wołomin.
Jedna z poszkodowanych osób, informując media o takich zdarzeniach, według relacji sama padła oﬁarą i straciła około
3 złote. Faktu tego nie zgłosiła jednak w żadnej jednostce Policji.
Kryminalni, natychmiast po ukazaniu się takiej informacji prasowej, za cel postawili sobie zatrzymanie osoby
podejrzewanej o popełnianie przestępstw w pociągach na tej linii oraz ustalenie i dotarcie do osób pokrzywdzonych.
Zebrane informacje oraz praca operacyjna kryminalnych wołomińskiej komendy w pierwszej kolejności pozwoliły na
przesłuchanie jednej z osób poszkodowanych, jak się okazało mężczyzny, który jako pierwszy padł oﬁarą napastnika z
pociągu oraz tego, który o fakcie tym poinformował portal informacyjny. Kilka dni później swoje zeznania złożył kolejny
pokrzywdzony. Przesłuchania tych osób wskazywały jasno, że sprawcą napadów może być ten sam osobnik, działający
zawsze w ten sam sposób. Najpierw groził użyciem noża i żądał pieniędzy oraz wartościowych rzeczy, następnie
okradał oﬁarę.
Analiza zgromadzonych materiałów oraz ustalenia funkcjonariuszy wskazywały dodatkowo, że osoba podejrzewana o

rozboje może poruszać się w rejonie dworca kolejowego Warszawa Wileńska. Kilka dni temu w godzinach
popołudniowych kryminalni wołomińskiej Komendy przeprowadzili działania na ternie centrum handlowego Warszawa
Wileńska, które przyniosły zamierzony efekt. Już po chwili w ręce funkcjonariuszy wpadł 26-letni Daniel B.
Po przeszukaniu mieszkania zatrzymanego ujawniono dodatkowo środki odurzające w postaci 1,2 grama amfetaminy.
Daniel B. usłyszał już zarzut dokonania dwóch przestępstw rozbójniczych oraz posiadania narkotyków. Decyzją sądu
rejonowego w Wołominie 26-latek traﬁł do aresztu na okres najbliższych 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12 lat
pozbawienia wolności.
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