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SPRAWIEDLIWOŚĆ PO LATACH
Data publikacji 18.01.2013

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ustalili
i zatrzymali sprawcę rozboju dokonanego 15 lat temu w powiecie ostrowieckim. 41-letni
mężczyzna wpadł w ręce stróżów prawa zajmujących się przestępstwami niewykrytymi tzw.
„Archiwum X”. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty, a sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Do zdarzenia doszło na początku maja 1998 roku w powiecie kieleckim. Przed południem nieznani sprawcy poruszający
się polonezem zajechali drogę listonoszowi, doprowadzając do kolizji drogowej. Jeden z napastników uderzył mężczyznę
w głowę, inny zabrał z tylnego siedzenia samochodu torbę z pieniędzmi. Mężczyźni odjechali w nieznanym kierunku
kradnąc około 30 tys. złotych. Samochód, którym się poruszali został porzucony w innej miejscowości. Szybko okazało
się, że został on skradziony dzień wcześniej z parkingu w Kielcach.
Pomimo tego, że bezpośrednio po zdarzeniu przesłuchano świadków, sprawdzono alibi kilkudziesięciu osób mogących
mieć jakikolwiek związek ze sprawą, przesłuchano i sprawdzono osoby oraz przeprowadzono badania daktyloskopijne
nie udało się ustalić i zatrzymać sprawców. Śledztwo zostało umorzone.
Sprawa sprzed 15 lat ponownie ujrzała światło dzienne, dzięki policjantom z kieleckiego „Archiwum X”. Eksperci z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z pionu kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, laboratorium
kryminalistycznego zajmujący się rozwiązywaniem niewyjaśnionych spraw z policyjnych archiwów, po raz kolejny
przeanalizowali i rozebrali na części pierwsze materiał dowodowy zabezpieczony w śledztwie dotyczącym tego rozboju.
W tym tygodniu jeden ze sprawców traﬁł w ręce świętokrzyskich stróżów prawa. Okazał się nim 41-letni mężczyzna,
wcześniej karany za podobne przestępstwa. Dzisiaj został doprowadzony do sądu gdzie zastosowano wobec niego
tymczasowy areszt.
Pozostali sprawcy tego zdarzenia nie mogą spać spokojnie. Zatrzymanie ich to tylko kwestia czasu.
Z dniem 1 listopada 2008 roku w strukturze organizacyjnej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach utworzony został Zespół do spraw Przestępstw Niewykrytych.
(KWP w Kielcach / mj)

