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W miniony piątek w samo południe policjanci drogówki zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który podczas
prac remontowych w Rynku kierował ładowarką w stanie nietrzeźwym. Operator
&bdquo;wydmuchał&rdquo; 1,6 promila alkoholu. Zapraszamy do lektury kroniki policyjnej!
14 października &ndash; poniedziałek Wieczorem na ulicy Korczyńskiego patrol wywiadowców zatrzymał
25-letniego jaworznianina, który kierował samochodem marki Seat Toledo w stanie nietrzeźwym. Badanie
alkomatem wskazało kierowcy blisko promil alkoholu. Ponadto, w trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli
u kierowcy marihuanę. Mężczyzna trafił do aresztu.15 października &ndash; wtorek36-letni mężczyzna
zgłosił, że nieznany sprawca z terenu firmy przy ulicy Chopina włamał się do dwóch samochodów
dostawczych skąd skradł 40 litrów paliwa i dwa radia CB marki President. Suma strat została oszacowana
na 1000 złotych.Po południu patrol dzielnicowych zatrzymał 38-letniego jaworznianina, który na ulicy
Kolejarzy kierował rowerem w stanie nietrzeźwym. Przeprowadzone badanie trzeźwości kierowcy
wskazało blisko 2 promile.16 października &ndash; środa Policjanci zatrzymali 18-letniego chłopaka,
który w autobusie PKM skradł kobiecie aparat fotograficzny wartości 2500 złotych. Policjantom udało się
również odzyskać skradzione mienie.17 października &ndash; czwartek W godzinach rannych 47-letni
mieszkaniec Jaworzna powiadomił dyżurnego policji, że nieznany sprawca włamał się do garażu przy ulicy
Marusarzówny i z wnętrza skradł 25 sztuk 11 kg butli z gazem. Złodziej również wybił szybę w
zaparkowanym samochodzie fiat i skradł radioodtwarzacz. Poszkodowany straty oszacował na 4000
złotych.18 października &ndash; piątek W nocy wywiadowcy zatrzymali 19-letniego mieszkańca Trzebini,
który posiadał przy sobie ponad 8 gramów amfetaminy. Sprawę bada wydział kryminalny.Wieczorem
nieznany sprawca ostrym narzędziem uszkodził powłokę lakierniczą w zaparkowanych przy ulicy
Szczakowskiej samochodach renault, ford oraz fiat. Łączna suma strat została określona na 7.000
złotych.20 października &ndash; niedziela Po południu na terenie cmentarza
&bdquo;Pechnickiego&rdquo; nieznany sprawca skradł 75-letniemu mężczyźnie saszetkę, w której
znajdował się telefon komórkowy, dokumenty osobiste, karta kredytowa PKO BP. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi KMP w Jaworznie.Czytaj też:
Spłonęły trzy samochody
Poszukiwani sprawcy napadu
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