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KRADLI MASZYNKI DO GOLENIA I WODY PO GOLENIU
Tylko 1,5 godziny potrzebowali policjanci z Sopotu, by ustalić i zatrzymać sprawców kradzieży sklepowej. Czterech mężczyzn w wieku 26-37 lat wpadło w ręce mundurowych, po tym jak ze sklepu
ukradli m.in. maszynki do golenia i wody po goleniu, a następnie wyszli z tym łupem. Śledczy ustalili też, że trzech z nich kilka dni wcześniej z tego samego sklepu także dokonało kradzieży
kosmetyków. Cała czwórka usłyszała zarzuty kradzieży. 32-latek i 37-latek odpowiedzą za swój czyn w recydywie.
W miniony czwartek przed południem dyżurny komendy miejskiej został powiadomiony przez pracownika sklepu znajdującego się w centrum Sopotu, że czterech mężczyzn ukradło ze sklepu
artykuły o wartości ponad 800 zł. Zdarzenie miało miejsce półtorej godziny wcześniej, a sprawcy po całym zdarzeniu wyszli ze sklepu ze skradzionym łupem. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurni
natychmiast skierowali na miejsce patrole policjantów, a mając rysopisy sprawców od razu rozpoczęli przeglądanie zapisów monitoringu miejskiego znajdującego się w pobliżu sklepu. Dzięki temu
policjanci ustalili trasy odejścia wszystkich sprawców. Ponadto funkcjonariusze z komendy miejskiej rozpoznali na monitoringu dwóch mężczyzn, znanych im osobiście z wcześniejszych już
interwencji. Chwilę później w wyniku przeszukania pobliskiego rejonu policjanci prewencji oraz kryminalni zatrzymali dwóch pierwszych sprawców kradzieży w wieku 32 i 37 lat. Przy 37-latku
funkcjonariusze znaleźli zestaw maszynek do golenia oraz opakowanie wody toaletowej. Jego 32-letni wspólnik przy sobie także miał wodę po goleniu oraz elektryczną szczoteczkę do zębów. Obaj
mężczyźni to recydywiści. Kolejnych dwóch sprawców w wieku 26 i 37 lat kryminalni zatrzymali około 13.00. Przy nich także zabezpieczono część skradzionego mienia. Czterech amatorów
kradzionego towaru trafiło do policyjnego aresztu. Policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży i przesłuchali świadków. Ponadto wyjaśniając wszystkie okoliczności sprawy ustalili, że pod koniec
lutego br. trzech zatrzymanych mężczyzn w tym samym sklepie również wspólnie dokonało kradzieży kosmetyków. Ich wartość wyceniono na ok. 200 zł. W piątek na podstawie zebranych dowodów
cała czwórka usłyszała zarzuty kradzieży. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Popełnienie tego przestępstwa w warunkach recydywy skutkuje tym, że sąd może wymierzyć karę
zwiększoną o połowę.
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