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WŚRÓD ZATRZYMANYCH BYŁ POSZUKIWANY LISTEM
GOŃCZYM
Data publikacji 24.11.2011
Policjanci z Wieliszewa zatrzymali trzy osoby podejrzewane o kradzież kabli telekomunikacyjnych na
szkodę jednej z jednostek wojskowych. Mężczyźni wpadli w chwili, kiedy wkładali pocięte już miedziane
przewody do bagażnika zaparkowanego na poboczu drogi samochodu. 55-letniemu Grzegorzowi D., 50letniemu Andrzejowi Z., i 47-letniemu Dariuszowi K. grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Podejrzenia policjantów patrolujących we wtorkowe popołudnie ulicę Modlińską w Wieliszewie wzbudził zaparkowany na
poboczu drogi biały renault. Widać było jak znajdujący się przy nim mężczyźni w pośpiechu wkładają coś do bagażnika.
Funkcjonariusze postanowili sprawdzić zarówno pojazd, jego ładunek jak i osoby. W bagażniku auta znajdował się
worek a nim kilka kawałków miedzianych kabli telekomunikacyjnych w otulinie z plastiku i ołowiu. Kilkanaście metrów
dalej na torach kolejowych policjanci znaleźli kolejny pakunek a w nim jeszcze dwa inne pocięte miedziane przewody.
W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli około 10 metrów miedzianego kabla wartego prawie 3000 złotych, który po
usunięciu otulin traﬁłby najprawdopodobniej do punktu skupu złomu.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani. Policjanci podejrzewali
jednak, że wraz z dwoma zatrzymanymi przez nich mężczyznami był jeszcze ktoś trzeci. Zapadał zmrok,
funkcjonariusze zaczęli, więc dokładnie sprawdzać pobliskie zarośla. Po kilku minutach poszukiwań w krzakach
zauważyli skulonego mężczyznę, który najwyraźniej próbował ukryć się przed policjantami nie chcąc dołączyć do swoich
kolegów.
Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych szybko wyszło na jaw, że 47-letni Dariusz K. jest poszukiwany za kradzieże
przez sąd rejonowy w Legionowie. List gończy za mężczyzną został wystawiony we wrześniu bieżącego roku. Pozostałe
dwie osoby także były notowane już w policyjnych kartotekach.
Cała trójka traﬁła do policyjnego aresztu. Śledczy prowadzący tę sprawę postawili im zarzut kradzieży, za to
przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.
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