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POLICJANCI ZATRZYMALI ZŁODZIEJA, KTÓRY SKRADZIONĄ
GOTÓWKĘ UKRYWAŁ MIĘDZY GRAMI PLANSZOWYMI
Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Śremie zatrzymali 20-letniego
złodzieja, który ukradł, pracującemu wraz z nim, obywatelowi Mołdawii ponad 5 000
złotych-wynagrodzenie za 3 miesiące pracy na budowie. Funkcjonariusze odzyskali skradzione
pieniądze, które amator cudzej własności ukrywał w pokoju dziecięcym, między grami planszowymi.
Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a sprawcy kradzieży, który mimo młodego wieku był już
notowany za kradzieże i włamania, grozi do 5 lat więzienia.
3 lipca br., o godz. 18.00, Komenda Powiatowa Policji w Śremie została powiadomiona o kradzieży pieniędzy w kwocie 5 100
złotych.
Z ustaleń policjantów Wydziału Kryminalnego, którzy zajęli się sprawą wynikało, że pokrzywdzonemu obywatelowi Mołdawii
ktoś mógł ukraść te pieniądze na terenie budowy w gminie Śrem, gdzie mężczyzna pracował i gdzie trzymał portfel, do
którego rano włożył otrzymane wynagrodzenie za 3 miesiące pracy. Pokrzywdzony, a także jego kolega z budowy
podejrzewali nawet o kradzież młodego mężczyznę, który mógł widzieć gotówkę w portfelu obywatela Mołdawii, bowiem ten
pokazywał mu jak wyglądają mołdawskie banknoty. Jednak w rozmowie z pokrzywdzonym młody mężczyzna stanowczo
zaprzeczył informując, że nic nie wie o kradzieży pieniędzy.
Kryminalni postanowili jednak sprawdzić ten trop i udali się do miejsca zamieszkania młodego mężczyzny, 20-letniego
mieszkańca Śremu. Okazało się, że trop był właściwy, a złodziej ukrył skradzione 5 100 złotych w pokoju dziecięcym, między
grami planszowymi.
Pokrzywdzony obywatel Mołdawii, któremu policjanci przekazywali odzyskane pieniądze, nie krył zadowolenia. Tym bardziej,
że następnego dnia musiał wracać do swojego kraju.
Natomiast 20-letni amator cudzego mienia został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut i został
przesłuchany. Przyznał się do kradzieży pieniędzy.
Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a sprawcy kradzieży, który mimo młodego wieku był już notowany za kradzieże i
włamania, grozi do 5 lat więzienia.
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