Okradali sklepy „wjeżdżając” do środka
samochodem – zostali zatrzymani
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Policjanci z Wydziału Kryminalnego ze Zgorzelca Bogatyni oraz Wrocławia zatrzymali 1
kobietę oraz 2 mężczyzn podejrzewanych o liczne włamania do sklepów ze sprzętem RTV
oraz sklepów spożywczych na terenie woj. dolnośląskiego oraz lubuskiego. Ich łupem padły
przedmioty o wartości ponad 80 tys. zł. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd
na wniosek prokuratora zastosował wobec całej trójki tymczasowe aresztowanie na 3
miesiące.
Policjanci Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy od dłuższego czasu pracowali nad
sprawami dotyczącymi włamań do lokalnych sklepów na terenie powiatu oraz miejscowości
ościennych. Sprawcy na cel brali głównie markety spożywczo - przemysłowe jednej z ogólnopolskich
sieci, zlokalizowane w małych miejscowościach położonych w pasie przygranicznym z Niemcami.
Włamali się też do sklepu sieci ogólnopolskiej ze sprzętem rtv i gospodarstwa domowego.
Grupa działała w godzinach nocnych. Jako narzędzi do włamania używali młotów i samochodu,
wyważając nimi drzwi wejściowe i wjeżdżając do środka. Kierowca zostawał w aucie, a pozostali
kradli towar. Łupem sprawców padły telefony komórkowe, telewizory oraz alkohol i papierosy.
Łącznie wartość skradzionych przedmiotów wyniosła ponad 80 tys. zł. Straty są jednak większe,
ponieważ sprawcy, aby wejść do sklepów wybijali szyby.
Dzięki wnikliwej analizie zebranego materiału oraz działaniom operacyjnym „kryminalni" ze
Zgorzelca oraz Bogatyni wytypowali osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami. 4 września
br. wspólnie z policjantami z Wrocławia funkcjonariusze zatrzymali 19-letnią mieszkankę powiatu
lubańskiego oraz 37- i 39-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego podejrzewanych o te
włamania. W wyniku przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych policjanci
zabezpieczyli między innymi młot, którym sprawcy wybijali szyby w okradanych sklepach. Ponadto
kobieta i jeden z mężczyzn posiadali przy sobie narkotyki.
Zatrzymani zostali przewiezieni do zgorzeleckiej komendy, a zebrany w sprawie materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec całej trójki
tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat
pozbawienia wolności.
Policjanci prowadzą czynności zmierzające do odzyskania skradzionego mienia.
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