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GRANOWO - ZATRZYMANI ZA KRADZIEŻE
Grodziscy policjanci współpracujący ze swymi kolegami z Wolsztyna zatrzymali pięć osób
uciekających Oplem Corsą, po tym jak okradli jeden ze sklepów w Obrze. Przestępcy, jak ustalono –
tego samego dnia - dopuścili się podobnych czynów w kilku innych miejscowościach na terenie
województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Za popełnione kradzieże grozi im do 5 lat więzienia.
29.07.2017r. ok.godz. 10:00 wolsztyńscy policjanci powiadomieni zostali o kradzieży artykułów spożywczych i
przemysłowych, do której doszło w jednym ze sklepów w Obrze. Podczas rozmowy z personelem sklepu, policjanci ustalili, ze
czterech młodych mężczyzn wraz ze skradzionym towarem odjechało samochodem koloru czarno-czerwonego w kierunku
Wolsztyna.
Na trasie możliwego przejazdu auta wystawione zostały posterunki obserwacyjno-blokadowe. Dodatkowo informację o
złodziejach przekazano do ościennych jednostek, w tym do Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Bardzo szybko
okazało się, że podjęte działania przyniosły oczekiwany skutek. Przestępcy po krótkim pościgu zostali zatrzymani przez
grodziskich policjantów w Granowie, a następnie doprowadzeni do policyjnych aresztów w Grodzisku i Wolsztynie. Policjanci
odzyskali też skradzione przez nich przedmioty, które znajdowały się w ich aucie.
Podczas przesłuchań kryminalni ustalili, że w złodziejskim procederze uczestniczyło łącznie pięcioro mieszkańców Poznania –
czterech mężczyzn i kobieta, w wieku od 22 do 39 lat.
Przestępcza historia napisana przez grupę miała swój początek dzień wcześniej, kiedy mężczyźni przyjechali po kobietę do
jednego z Zakładów Karnych na terenie województwa lubuskiego. Następnego dnia, w drodze powrotnej dwukrotnie na
nieustalonych obecnie stacjach paliw zatankowali benzynę nie płacąc za nią. Złodziejski proceder kontynuowali następnie w
markecie w Obrze, na stacji paliw w Wolsztynie, kończąc w kolejnym markecie, tym razem w Grodzisku Wielkopolskim.
W ten sposób kradnąc różnego rodzaju artykuły spowodowali straty w wysokości ok. 1300 złotych.
Dzięki natychmiast przekazanej informacji i skutecznemu zatrzymaniu przez policjantów z Grodziska możliwe było
przerwanie tego procederu oraz przedstawienie stosownych zarzutów. Jak się okazało cała piątka była już notowana przez
policję za wcześniej popełnione przestępstwa. Kierujący samochodem, jak wykazało badanie znajdował się pod wpływem
alkoholu.
O losie zatrzymanych zadecyduje sąd. Za popełnione czyny grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
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