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WŁAMYWACZE W RĘKACH SKIERNIEWICKICH POLICJANTÓW
Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mężczyznom, którzy kilkunastokrotnie
włamywali się do niezamieszkanych bądź będących w stanie budowy domów na terenie
podległym działaniu KMP w Skierniewicach.
Skierniewiccy policjanci pod koniec 2020 roku intensywnie pracowali nad sprawą kilkunastu włamań do
niezamieszkanych bądź będących w fazie budowy domów jednorodzinnych. Do zdarzeń dochodziło na terenie miasta i
powiatu skierniewickiego w okresie co najmniej ostatniego kwartału 2020 roku. Ustalenia własne, a także różnorodne
metody działań policyjnych doprowadziły do zatrzymania nad ranem 22 grudnia 2020 roku, pod Skierniewicami
samochodu na mazowieckich numerach rejestracyjnych, wewnątrz którego policjanci ujawnili mężczyznę, a przy nim
łom, oraz rozmaite inne narzędzia, które mogły służyć do tego typu czynów. Do czynności na miejscu przystąpili
również kryminalni, którzy w aucie ujawnili i zabezpieczyli dodatkowo dilerki z narkotykami. 27-letni skierniewiczanin
został wówczas zatrzymany. W efekcie dalszych czynności policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 38 różnych rzeczy
najprawdopodobniej pochodzących z kradzieży z nowobudowanych domów, w tym między innymi narzędzia,
elektronarzędzia, materiały do prac budowlanych. 27-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania
znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
Nie był to jednak koniec tej sprawy. Kilka następnych dni intensywnej pracy kryminalnych to ustalenia i zatrzymania
kolejnych dwóch mężczyzn zamieszanych w ten proceder. Zebrany materiał dowodowy i w tym przypadku pozwolił na
przedstawienie im kilkunastu zarzutów związanych z kradzieżami z włamaniem do domów na skierniewickim terenie
oraz zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. W chwili obecnej trwają dalsze czynności analityczne i
procesowe zmierzające do wszechstronnego rozliczenia zatrzymanych z ich przestępczej działalności i powodowania
wielu szkód właścicielom okradanych domów.
Włamywaczom grozi kara do 10 lat więzienia. Podobna kara może spotkać dodatkowo jednego ze sprawców za
wspomniane tu posiadanie znacznej ilości narkotyków, które policjanci wyeliminowali z rynku.

