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W PARKU NAPADLI NA MIESZKAŃCA BISKUPCA. ZOSTALI
ARESZTOWANI
Policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie
rozboju. 21- i 29-latek pod osłoną nocy w parku zaczaili się na swoją oﬁarę, kradnąc jej pieniądze w
kwocie 20 zł, telefon komórkowy i zegarek. Chwilę później byli już w rękach biskupieckich
policjantów. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanych o rozbój
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Zgodnie z
kodeksem karnym sprawcy rozboju za kratami mogą spędzić nawet 12 lat.
W miniony poniedziałek (09.09.2019) dwaj mężczyźni z Biskupca spędzali czas w jednym z barów na terenie miasta. U
innego klienta baru zauważyli zegarek, który postanowili zdobyć za wszelką cenę. Obserwowali mężczyznę przez dłuższy
czas i gdy ten zaczął zbierać się do domu zorganizowali na niego zasadzkę w parku.
Napastnicy pobili upatrzoną oﬁarę. Uderzali go z pięści i kopali po całym ciele po to, aby ten oddał im wartościowe rzeczy, w
tym wspomniany wcześniej zegarek. Oﬁarą napaści był mieszkaniec Biskupca, który w wyniku napadu stracił pieniądze w
kwocie 20 złotych, telefon komórkowy i wart kilkaset złotych zegarek. Poszkodowany o własnych siłach dotarł do Komisariatu
Policji w Biskupcu, gdzie zgłosił przestępstwo.
Chwilę po zgłoszeniu, policjanci patrolując teren Biskupca natraﬁli na mężczyzn odpowiadających opisowi i podejrzewanych o
dokonanie rozboju. Podjęli wobec nich interwencję, wylegitymowali i przeszukali. Przy jednym z nich znaleźli telefon
komórkowy należący do zgłaszającego. Obaj podejrzani zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Są to
mieszkańcy Biskupca w wieku 21 i 29 lat. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Podczas przesłuchania przyznali się do
zarzucanego im czynu, jednak nie byli w stanie logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Po sprawdzeniu podejrzanych w
policyjnych systemach, okazało się, że 21-latek był już skazywany za przestępstwo o podobnym charakterze, co oznacza, że
w chwili przestępstwa działał w warunkach recydywy. Obaj mężczyźni traﬁli do policyjnego aresztu. Na wniosek śledczych
sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeks karny za tego typu przestępstwo przewiduje kare nawet do 12 lat pozbawienia
wolności.
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