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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

GIŻYCKO: ZNĘCALI SIĘ NAD RODZINĄ, DOSTALI ARESZTY
Do policyjnego aresztu traﬁł 32-letni mieszkaniec Rynu. Grzegorz Ś. Wszczął awanturę ze swoją
matką, podczas której groził jej oraz niszczył wyposażenie mieszkania. Okazało się że mężczyzna
miał wystawiony przez Sąd Rejonowy w Giżycku nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego za
przestępstwo znęcania się nad rodziną. Teraz 32-latek najbliższe 8 miesięcy spędzi za kratami. O
kolejnym dwumiesięcznym areszcie zadecydował giżycki Sąd Rejonowy, tym razem wobec 47latka. Jak ustalili policjanci, Jarosław W. od kilkunastu miesięcy znęcał się nad swoją siostrzenicą
i matką. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić sprawcy zarzut i go odizolować od
pokrzywdzonych najbliższych. Podejrzanemu może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia
wolności.
Jarosław W. został zatrzymany w minioną środę po tym, jak ponownie wszczął awanturę z siostrzenicą i matką. 47-letni
mieszkaniec powiatu giżyckiego od kilkunastu miesięcy znęcał się nad rodziną. Mężczyzna najczęściej będąc pod
wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał swoich najbliższych, niszczył wyposażenie
domu. Ponadto, jak ustalili policjanci sprawca miał popychać, szarpać oraz grozić pozbawieniem życia swojej matce.
W piątek na podstawie zgromadzonego materiału Sąd Rejonowy w Giżycku wobec Jarosława W. zastosował tymczasowy
areszt. Teraz 47-latek najbliższe dwa miesiące spędzi w izolacji.
Natomiast wczoraj około godziny 16.00 oﬁcer dyżurny giżyckiej komendy otrzymał informację o awanturze, do której
miało dojść w jednym z ryńskich mieszkań. Policjanci będący na miejscu ustalili, że 32-letni Grzegorz Ś. będąc pod
wpływem alkoholu wszczął awanturę ze swoją matką. Był agresywny, groził kobiecie i niszczył wyposażenie
mieszkania. Mężczyzna traﬁł do policyjnego aresztu. Okazało się, że mężczyzna ma wystawiony przez Sąd Rejonowy w
Giżycku nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego. 32-latek ma już na swoim koncie przestępstwo znęcania się nad
rodziną.
Teraz mężczyzna najbliższe 8 miesięcy spędzi za kratami. Za przestępstwo znęcania się Kodeks Karny przewiduje karę
nawet do 5 lat pozbawienia wolność.
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