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POSZUKIWANY POD WPŁYWEM ALKOHOLU ZATRZYMANY NA
SKRADZIONYM ROWERZE
Nidziccy policjanci zatrzymali 52-latka gdy jechał skradzionym rowerem. Mieszkaniec gm. Janowiec
Kościelny miał 1,5 promila w organizmie i był poszukiwany przez nidzicki sąd do odbycia kary 10
miesięcy za jazdę pod wpływem alkoholu. W czasie przesłuchania mężczyzna usłyszał w sumie 4
zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia, ponieważ typowany był do serii
włamań na terenie powiatu nidzickiego. Zatrzymany nie kwestionował swojej winy. Grozi mu kara do
10 lat pozbawienia wolności.
W niedzielę około południa powiadomiono nidzickich policjantów o kradzieży roweru w centrum Nidzicy. Od pokrzywdzonego
przyjęto zawiadomienie o kradzieży jednośladu, a wszystkim patrolom przekazano szczegółowy opis roweru.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem pokrzywdzony zadzwonił do oﬁcera dyżurnego z informacją o odnalezieniu swojego
mienia. Prosił o pilną interwencję, ponieważ osoba kierująca rowerem mogła być sprawcą kradzieży. Funkcjonariusze
natychmiast pojechali we wskazane miejsce i zatrzymali 52-latka. Rower został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, a
mężczyzna poddany kontroli drogowej. Badanie stanu trzeźwości nie wypadło pomyślnie dla mieszkańca gminy Janowiec
Kościelny. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie, a po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się,
że od listopada 2018 roku był poszukiwany przez nidzicki sąd. Mężczyzna miał do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia
wolności za jazdę pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Sąd również orzekł dożywotni zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
Po wytrzeźwieniu i spędzeniu nocy w policyjnym areszcie 52-latkowi zostały przedstawione 4 zarzuty. Mężczyzna
podejrzewany był o serie włamań do lokalu gastronomicznego, skąd skradzione zostało jego wyposażenie na kwotę blisko
20.000 złotych.
52-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Swoje zachowanie tłumaczył
trudną sytuacja życiową. Jeszcze tego samego dnia (11.06.2019) został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie
zasądzona karę pozbawienia wolności.
Za kradzież, kradzieże z włamaniem i zniszczenia mienia grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
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