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WŁAMYWACZE ,,WPADLI NA GORĄCYM UCZYNKU”
Koluszkowscy kryminalni wspólnie z mundurowymi z Posterunku Policji w Andrespolu zatrzymali
,, na gorącym uczynku” podczas włamania do jednego ze sklepów na terenie gminy Nowosolna,
23-letniego mężczyznę oraz jego o dwa lata starszą kompankę. Oboje przed zatrzymaniem
podjęli próbę ucieczki, lecz szybka i zdecydowana reakcja stróżów prawa sprawiła, że była ona
nieskuteczna. Za przestępstwo, którego się dopuścili grozi im kara do 10 lat pozbawienia
wolności. O dalszym losie amatorów cudzej własności zadecyduje sąd.

Policjanci pionu operacyjnego koluszkowskiej komendy uzyskali informację, z której
wynikało że w okresie przedświątecznym może dojść na terenie gminy Nowosolna lub w
pobliskich miejscowościach do włamania. Jak wynikało z ustaleń w zainteresowaniu
sprawców mogą znaleźć się wyroby akcyzowe. Z uwagi na powyższe, posiadając dobre
rozpoznanie terenowe wspólnie z mundurowi z posterunku w Andrespolu, zaplanowali
działania mające na celu monitorowanie, wszystkich punktów sprzedaży tego typu
wyrobów na wymienionym obszarze. W trakcie obserwacji jednego, ze sklepów
spożywczo-przemysłowych, tuż przed godziną 1;00 w nocy 21 grudnia 2017 roku
policjanci zauważyli mężczyznę, który wykorzystując metalowy pręt wyważył okno i
wszedł do jego wnętrza. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję kierując się w stronę
obserwowanego obiektu. Gdy policjanci znajdowali się w rejonie sklepu, mężczyzna
wyskoczył z okna i podjął próbę ucieczki pobliskimi polami. Mundurowi natychmiast
ruszyli za nim w pieszy pościg. Wykorzystując fakt pory nocnej i ucieczkę przez teren
nieoświetlony uciekinier, próbował zgubić policyjny pościg zmieniając kilkukrotnie kierunek
ucieczki. Finalnie mężczyzna dobiegł do asfaltowej drogi, gdzie oczekiwał na niego pojazd
z uruchiomionym silnikiem i kierowcą. Uciekajacy mężczyzna wskoczył do jego wnętrza a
pojazd natychmiast ruszył. W tym czasie do tego samego miejsca dojechał zmotoryzowany
patrol policjantów wydziału operacyjnego, który wspólnie z mundurowymi podjął pościg
zmotoryzowany za uciekinierami. Mimo wydawanych przez policjantów, wyraźnych
sygnałów do zatrzymania pojazdu, wydawanych przy wykorzystaniu sygnałów świetlnych i
dźwiękowych oraz gestów wydawanych świetlnym zestawem ,,stop", kierowca osobowego
suzuki kontynuował ucieczkę. W momencie gdy interweniujacy policjanci uznali, iż
wykonanie manewru blokującego uciekajacy pojazd jest mozliwe i będzie bezpieczne
dokonali jego zatrzymania. Z wnętrza pojazdu wybiegł uciekający wcześniej przed
policjantami mężczyzną i podjął ponowną próbę pieszej ucieczki. Widząc, iż goniacy go
policjanci maja nad nim przewagę kondycyjna, podjął desperacką próbę ukrycia się na
terenie pobliskiej posesji. Policjanci w wyniku pościgu zatrzymali na terenie posesji 23
letniego uciekiniera oraz 25-letnia kobietę, która była kierwcą i uciekała przed
policjantami nie reagując na wyraźne sygnały do zatrzymania oraz pomagała przy samym
włamaniu. W wyniku legitymowania, ustalono iż obie osoby zamieszkują na terenie Łodzi
i miały już wcześniejszy konﬂikt z prawem. Ponadto zatrzymany mężczyzna poszukiwany
był do osadzenia w areszcie śledczym, gdzie miał odbywać karę pozbawienia
wolności. Oboje usłyszeli zarzuty włamania i usiłowania kradzieży wyrobów tytoniowych o
łącznej wartości ponad 8 tyś. złotych z a co grozi im kara do 10 lat pozbawienia
wolności. Ponadto 25-latka odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli
drogowej mimo wydawanych poleceń przez osobę uprawnioną. Sprawa jest rozwojowa i
niewykluczone, że ososby te mogą mieć związek również z innymi włamaniami o

podobnych charakterze.Jeśli informacja ta potwierdzi się, to może dojśc również do
kolejnych zatrzymań.

