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ZARZUTY ZA KRADZIEŻ WOŁOWINY
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie rozbili grupę złodziei, którzy okradali zakład
przetwórstwa mięsnego. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie dziesięć osób odpowiedzialnych za
kradzież i paserstwo kilku ton wołowiny. Ośmiu mężczyzn i dwie kobiety już usłyszeli zarzuty.
Wszystkim podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.
14 grudnia br. w Jarocinie o godzinie 4.00 nad ranem policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego ﬁata punto,
którym jechało dwóch mężczyzn. W bagażniku auta policjanci znaleźli duże ilości mięsa wołowego o wartości prawie 10
tysięcy złotych. Mężczyźni tłumaczyli, że pracują w ﬁrmie przetwórstwa mięsnego i wołowinę dostali na święta od
pracodawcy. Ponieważ do jarocińskiej Policji już wcześniej docierały od kierownictwa ﬁrmy sygnały o kradzieżach na
terenie zakładu, policjanci nie dali wiary tym tłumaczeniom. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do
jarocińskiej komendy. W samochodzie policjanci znaleźli także woreczki z amfetaminą i suszem roślinnym.
Jak się okazało mięso ukryte w bagażniku osobowego ﬁata było zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. W ciągu
kolejnych dni jarocińscy kryminalni zatrzymali kolejnych 8 osób związanych z procederem kradzieży i paserstwem
kradzionego mięsa. Grupa zajmująca się przestępczym procederem była bardzo dobrze zorganizowana. Dzięki temu od
marca do grudnia tego roku, niepostrzeżenie wywiozła i wprowadziła do nielegalnego obrotu kilka ton mięsa, głównie
wołowego.
Policjanci ustalili, że trzon grupy stanowiło 6 pracowników zakładu mięsnego z Goliny. Osoby te przerzucały mięso
przez ogrodzenie ﬁrmy, pakowały je do prywatnych samochodów i przewoziły do umówionych wcześniej paserów.
Zatrzymani to ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 19 do 68 lat, mieszkańcy powiatu jarocińskiego i
krotoszyńskiego. Sześć osób usłyszało zarzuty kradzieży i paserstwa, pozostałe cztery osoby - zarzuty paserstwa.
Przestępstwa te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje prokuratura.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. Policjanci zajmujący się tą sprawą
odzyskali kilkadziesiąt kilogramów skradzionego mięsa, które zostało przekazane właścicielowi ﬁrmy.
W trakcie przeszukania zabudowań należących do jednego z paserów kryminalni znaleźli i zabezpieczyli także 868
butelek ze spirytusem bez znaków akcyzy, oraz 200 litrowe beczki z aparaturą do jego oczyszczania.
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