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UKRYWAŁ SIĘ PO NAPADZIE NA JUBILERA, JUŻ TRAFIŁ DO
ARESZTU
Data publikacji 05.12.2014
Funkcjonariusze z Wołomina zatrzymali 19-latka, podejrzanego o napady na salon jubilerski i sklep
spożywczy, do jakich doszło w lutym br. Damian M. przez blisko 9 miesięcy ukrywał się przed wymiarem
sprawiedliwości. Wpadł w ręce kryminalnych 2 grudnia. Sąd rejonowy w Wołominie zastosował wobec
niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3-miesięcy.
Policjanci wcześniej zatrzymali 20-letniego Sebastiana P. i 24-letniego Piotra S. podejrzewanych o
współudział w tych czynach. Wszyscy usłyszeli zarzuty dokonania rozbojów z użyciem noża. Grozi im kara
do 12 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy
Policjanci wołomińskiej komendy na początku lutego br. przyjęli zgłoszenie o rozboju, do jakiego doszło w jednym ze
sklepów spożywczych w Wołominie. Sprawcy, posługując się nożem, sterroryzowali ekspedientkę, po czym
przywłaszczyli 1600 złotych. Do podobnego zdarzenia, również w Wołominie doszło kilka dni później w sklepie
jubilerskim. Tu, tuż przed zamknięciem lokalu, weszło trzech mężczyzn i grożąc nożem pracownicy salonu z biżuterią,
skradli 3600 złotych oraz wyroby ze złota o łącznej wartości blisko 77 tys. złotych.
Niezwłocznie po ostatnim zdarzeniu, do działań włączyli się kryminalni wołomińskiej komendy, którzy za cel postawili
sobie rozwiązanie obu spraw. Funkcjonariusze ustalili, że napadu na sklep jubilerski i spożywczy mogła dokonać ta
sama grupa. Policjanci wytypowali i ustalili dane osobowe podejrzanych, zaraz po tym nastąpiły ich zatrzymania.
W ręce funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i dochodzeniowo - śledczego wołomińskiej komendy wpadli 20-letni
Sebastian P. i 24-letni Piotr S. Ten pierwszy usłyszał dwa zarzuty dokonania rozbojów z użyciem noża, drugi
współudziału w rozboju na sklep jubilerski i dodatkowo kradzieży pieniędzy w kwocie 30 złotych i włamania do szafki
ubraniowej w piekarni, skąd dokonał kradzieży wartego blisko 300 złotych telefonu komórkowego.
Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował wobec obu zatrzymanych najsurowszy środek zapobiegawczy: tymczasowy
areszt na 3-miesiące.
Policjanci nadal prowadzili czynności zmierzające do zatrzymania trzeciego z mężczyzn podejrzewanego o współudział w
napadach na sklep jubilerski i spożywczy. Ten, zaraz po ostatnim rozboju, wyprowadził się z miejsca zamieszkania.
Unikał też wszelkich kontaktów z wymiarem sprawiedliwości. Przez ostatnie 6 miesięcy był też poszukiwany przez
wołomińskich kryminalnych. 2 grudnia policjanci zatrzymali 19-latka. Damian M. już usłyszał zarzuty dokonania dwóch
rozbojów – napadu na salon jubilerski i sklep spożywczy. Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował wobec niego
tymczasowy 3-miesięczny areszt.
Całej trójce grozi teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.
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