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POLICJANCI ZATRZYMALI 18-LETNIEGO SPRAWCĘ WŁAMAŃ I
KRADZIEŻY
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie ustalili i zatrzymali 18-letniego sprawcę włamań i
kradzieży, który pod koniec 2017 roku włamał się do dwóch altan ogrodowych i garażu, a ponadto
dokonał kradzieży z dwóch otwartych samochodów ciężarowych i otwartego audi. Funkcjonariusze
odzyskali znaczną część skradzionego mienia, które wróciło już do właścicieli. 18-latek usłyszał
zarzuty i został przesłuchany. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
W listopadzie 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Śremie została powiadomiona o kilku włamaniach i kradzieżach.
Z informacji przekazanych przez pokrzywdzonych wynikało, że w Śremie, na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, doszło
do dwóch włamań do altan ogrodowych, z których nieznany wówczas sprawca ukradł motorower, kask motocyklowy, walizkę
z narzędziami, czajnik elektryczny, radiomagnetofon, talerze, kubki, sztućce, a nawet odzież.
Natomiast w Dalewie doszło do włamania do garażu skąd skradziono kosę spalinową, piłę łańcuchową, wkrętarki, ładowarki,
wiertła, CB radio i inne przedmioty. W tej samej miejscowości nieznany wówczas sprawca dokonał też kradzieży z dwóch
otwartych samochodów ciężarowych i osobowego audi, które były zaparkowane na terenie prywatnych posesji. Z tych
pojazdów skradziono CB radia, radio samochodowe, pieniądze, narzędzia i inne przedmioty.
Nad sprawami pracowali zarówno dzielnicowi, jak i policjanci Wydziału Kryminalnego. Ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły
do zatrzymania sprawcy wszystkich tych czynów. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec jednej z wiosek w gminie Śrem, który
działał sam. Mężczyzna ukrywał się najpierw w Zielonej Górze, a następnie we Wrocławiu, gdzie został zatrzymany. 8
grudnia 2017 roku usłyszał zarzuty i został przesłuchany.
Policjanci odzyskali też znaczną część skradzionego mienia. Do właścicieli wróciły: kosa spalinowa, 2 radia samochodowe, 2
CB radia, motorower, kask motocyklowy, wkrętarki, wiertła i inne narzędzia oraz drobne przedmioty.
18-latek, mimo młodego wieku, był już znany śremskiej Policji i wcześniej notowany. Sprawa włamań i kradzieży również
znajdzie swój finał w sądzie. Młodemu mężczyźnie grozi więzienie.
/ Ewa Kasińska /
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