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ZATRZYMANI DWAJ WŁAMYWACZE
Wieluńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 17 i 21 lat, podejrzanych o kradzież z
włamaniem oraz usiłowanie włamania do altanek na terenie ogródków działkowych w Wieluniu.
Do zatrzymania 21- latka doszło dzięki postawie obywatelskiej właścicieli jednej z działek, którzy
ujęli sprawcę tuż po włamaniu. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem kodeks karny przewiduje
karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
27 lipca 2019 roku tu przed godziną 8:00 wieluńscy policjanci zostali wezwani na ogródki działkowe w Wieluniu. Tam
na miejscu czekali na nich właściciele jeden z działek, którzy ujęli włamywacza. Z ich relacji wynikało, że w trakcie
pobytu na swojej działce usłyszeli krzyk z sąsiedniej działki. Podbiegając do ogrodzenia zauważyli dwóch młodych
mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli uciekać. Jak ustalili mężczyźni próbowali włamać się na sąsiednią działkę. 61latek i 46 - latka pobiegli za mężczyznami, jednego z nich ujęli drugi zdążył im uciec. O całym zdarzeniu natychmiast
zawiadomili wieluńskich mundurowych, którzy zatrzymali 21- latka. Jak ustalili policjanci mężczyzna tego dnia wspólnie
ze swoim kolegą dokonali włamania do altany na jednej z działek skąd skradli narzędzia tj. dwa młotki oraz łom.
Ponadto mężczyźni próbowali również włamywać się do innych altan na terenie tych samych ogródków działkowych.
Wieluńscy kryminalni bardzo szybko ustalili drugiego z włamywaczy. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia,
okazał się nim być 17- letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Obaj mężczyźni usłyszeli po trzy zarzuty, w tym jednej
za włamanie, a dwa za usiłowanie włamań do altan na terenie ogródków działkowych. Policjanci odzyskali skradzione
narzędzia, które sprawcy porzucili na terenie ogródków działkowych. Kodeks karny za przestępstwo kradzieży z
włamaniem przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wieluńscy funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie
okoliczności zaistniałych zdarzeń na działkach i sprawdzają, czy mężczyźni nie mają na swoim koncie także innych
podobnych przestępstw.

