Serwis informacyjny KMP
www.gdansk.policja.gov.pl

SPRAWCA ROZBOJU W RĘKACH POLICJANTÓW
Dzięki pracy policjantów odpowiedzialności karnej nie uniknie 25-letni mieszkaniec Gdańska, który kilka dni temu napadł na pracownika myjni samochodowej i
ukradł pieniądze. Policjanci w kilkanaście minut po otrzymaniu zgłoszenia, po pościgu, zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo mężczyznę. 25-usłyszał już
zarzut rozboju, a sąd zastosował wobec niego areszt. Za rozbój może grozić do 12 lat pozbawienia wolności.
W miniony piątek, kilka minut po godzinie 23.00 policjanci z Nowego Portu otrzymali zgłoszenie o tym, że na teren myjni samochodowej podjechał samochód
marki Volkswagen. Z samochodu wysiadł mężczyzna, który groził pracownikowi myjni przedmiotem przypominający broń i zażądał od niego wydania pieniędzy.
Oficer dyżurny na miejsce przestępstwa natychmiast skierował najbliższe patrole. Policjanci podczas sprawdzania pobliskiego terenu, na poboczu ul.
Uczniowskiej zauważyli samochód, w którym siedziało trzech mężczyzn, jeden z nich na widok zbliżającego się radiowozu wybiegł z auta i zaczął uciekać.
Policjanci zatrzymali dwóch pozostałych mężczyzn, obywateli Ukrainy w wieku 21 i 22-lat, których doprowadzili do jednostki. Informacja o ucieczce trzeciego z
nich trafiła drogą radiową do policyjnych wywiadowców, którzy zaczęli szukać mężczyzny. Wywiadowcy, przy ul. Dworskiej zauważyli mężczyznę, który na ich
widok zaczął uciekać. Pościg trwał kilka minut, mężczyzna najpierw przeskoczył przez ogrodzenie, uciekał przez torowisko, jezdnię, policjanci zatrzymali go na
terenie zielonym w pobliżu pasa nadmorskiego. Mężczyzna był agresywny, stawiał czynny opór policjanci byli zmuszeniu użyć wobec niego chwytów
obezwładniających, aby doprowadzić go do radiowozu. Zatrzymani mężczyźni byli nietrzeźwi. W miniony weekend obywatele Ukrainy w tej sprawie zostali
przesłuchani w charakterze świadka. 25-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania został doprowadzony do prokuratury, w której prokurator przedstawił
mu zarzut rozboju i zawnioskował do sądu o zastosowanie aresztu wobec zatrzymanego 25-latka. Wczoraj na polecenie sąd mężczyzna został doprowadzony
przez policjantów do aresztu, w którym spędzi najbliższe miesiące. Pojazd, którym poruszali się mężczyźni po wykonanych oględzinach został zabezpieczony na
policyjnym parkingu. Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
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